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درجة توافر الكفايات التدريسية ألعضاء هيئة 
التدريس بكليات الرتبية يف جامعة شقراء من 

 وجهة نظر الطلبة
 

 *محمد بن خزيم بن عمير الشمري 

 

  

_ هدفت هذه الدراسة التعرف على درجة توافر الكفايات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس بكليات التربية في جامعة شقراء من وجهة نظر  امللخص

 وطالبة من ثالث كليات تربوية بجامعة 566هـ. تكونت عينة الدراسة من ) 1439/1440الطلبة, في الفصل الدراس ي االول للعام الجامعي 
ً
( طالبا

في محافظات الدوادمي وشقراء وعفيف. وقد استخدم الباحث استبانة قسمها إلى أربع مجاالت, وهي )كفايات معرفية, كفايات شخصية,   شقراء

ربية في كفايات اجتماعية, كفايات التدريس والتقويم(. وتوصلت نتائج الدراسة إلى أن درجة الكفايات التدريسية العضاء هيئة التدريس بكليات الت

شقراء في املجاالت األربعة كانت مرتفعة. حيث حصلت في مجال كفايات التدريس والتقويم على أعلى متوسط, ثم الكفايات الشخصية, ثم   جامعة

ة الكفايات املعرفية, بينما حصل مجال الكفايات االجتماعية على أقل وسط حسابي. كما توصلت النتائج إلى عدم وجود فروق ذات داللة إحصائي

 ( بين العالمات الكلية للطلبة تعزى إلى متغير النوع والكلية.α = 0.05ى الداللة )على مستو 

 . : الكفايات التدريسية, أعضاء هيئة التدريس, كليات التربية, جامعة شقراءالكلمات املفتاحية
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وافر  الكفايات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس بكليات التربية في درجة ت

 جامعة شقراء من وجهة نظر الطلبة 
 املقدمة . 1

العالم اليوم تطورات وتغيرات كبيرة في شتى املجاالت, مما يجعل يشهد       

 التربية تواجه تحديات كبيرة زادت من أهمية مواكبة تلك التطورات.

والتعليم حاله حال أي نشاط يتأثر بالتطورات االجتماعية والعلمية 

 والثقافية, ولعل التعليم العالي يتحمل املسؤولية األكبر في العمل على تطوير

 مخرجاته وتنويع أساليبه لتحقيق أهدافه.

لذا تنفق الجامعات األموال الطائلة لبناء البنية التحتية من مباني       

ومعامل وتجهيزات لخدمة الطالب واالرتقاء بمخرجتها, ولعل األستاذ الجامعي 

يتحمل الجزء األكبر من هذه العملية, ألنه يمثل الشق األهم وهو شق 

 تقوم معظم الخطط واألهداف املرسومة. التنفيذ, فعليه

       
ً
إال أن واقع التدريس الجامعي يفرض على عضو هيئة التدريس أدوارا

جديدة تتواكب مع أهداف الجامعة التعليمية, وهذا بالضرورة يتطلب إلقاء 

النظر على الكفايات التدريسية لديه, باعتبار أن تحقيق الجودة في التعليم 

 وفر هذه الكفايات. يتوقف على مدى ت

ولعل أهمية الكفايات التدريسية لألستاذ الجامعي تنبع من أهمية الدور     

 من أركان العملية التعليمية, فنجده 
ً
 أساسيا

ً
الذي يقوم به, حيث يعد ركنا

 لها. 
ً
 يكون منفذا

ً
 في وضع خطط الجامعة, وغالبا

ً
 مشاركا

جودة األداء التدريس ي لدى أعضاء هيئة لذا بدأت الجامعات بالتركيز على       

التدريس, فقامت بإنشاء املراكز التدريبية التي تقدم دورات متنوعة, تمد 

األساتذة ببعض املهارات التي تعينهم في التدريس الجامعي, منها دورات تتعلق 

بطرق التدريس والتقويم, وأخرى عن استخدامات التكنولوجيا الحديثة في 

, وأخرى تهتم بمهارات االتصال و العالقات االجتماعية التدريس الجامعي

 والشخصية, وذلك بهدف تنمية قدرات أساتذة الجامعة من نواحي متعددة.

إن امتالك األستاذ الجامعي للكفايات التدريسية يؤدي إلى تحسين املناخ      

 وانتاجية, كما يؤدي إلى زيادة الد
ً
افعية التدريس ي للجامعة, ليكون أكثر تفاعال

لدى الطلبة, وشحذ هممهم لطلب العلم ورفع مستوى التحصيل األكاديمي, 

 في تحسين مخرجات املؤسسة التعليمية.
ً
 مما ينعكس إيجابا

 وشمولية من التدريس 1ويؤكد الجبر ]    
ً
[ أن التدريس الجامعي أكثر تعقيدا

في مدارس التعليم العام, وهذا بسبب تعدد مهام ومسؤوليات األستاذ 

الجامعي من جهة, وارتفاع املستويين املهاري واملعرفي املطلوب تحقيقها من 

الطالب من جهة أخرى. كما زاد األمر أهمية, دخول الجودة واملعايير العاملية 

كأداة ملستوى التعليم العالي, وما يتطلبه ذلك مستويات مرتفعة من األداء 

معات بجميع إمكاناتها لتحقيق مخرجات متميزة, وهذا بدوره جعل وضع الجا

املادية والبشرية ونظمها اإلدارية ولوائحها أمام تحدي كبير, ونتيجة لذلك, زاد 

 االهتمام بالدراسات التي تتناول تطوير وتقويم أداء أساتذة الجامعات.

كما يقوم دور األستاذ الجامعي على مجموعة من املعايير والنماذج       

على مجموعة من الخصائص والصفات  واألنماط السلوكية التي تحوي 

الشخصية واالجتماعية، التي تؤثر في أدائه األكاديمي وعالقاته مع إدارته 

والعلمية،        وتفاعله مع زمالئه وطالبه، وبالتالي يؤثر على نواتجه التعليمية

الشخصية     وعليه يجب أن يتصف األستاذ الجامعي بمجموعة من السمات

أهدافها       ط ومعايير أساسية إذا رغبت الجامعة في بلوغواألكاديمية كشرو 

[2 .] 

 مشكلة الدراسة . 2

تطورت الجامعات السعودية بشكل كبير, وزاد عددها, حيث كانت في      

السابق ال تزيد عن سبع جامعات حتى منتصف العشرية األولى من القرن 

ا عشرة جامعة أهلية, الحالي, ثم أرتفع عددها إلى ثالثون جامعة حكومية وأثنت

 وعلى إثره تزايدت أعداد الطلبة.

وفي ظل الطفرة الكمية في الجامعات, كان البد من االلتفاف للمخرجات 

التعليمية, من أداء ومستوى الطلبة, ولعل جودة املخرجات يعتمد بشكل كبير 

 على كفاءة األستاذ الجامعي وقدراته.

هيئة التدريس التدريسية أمر ضروري إن التعرف على كفايات أعضاء     

 للعملية التربوية وعليه تقوم, وهذه 
ً
بالنسبة للطالب الذي يعتبر محورا

 على أداء الطالب, وذلك حسب قوة 
ً
 أو سلبا

ً
الكفايات قد تنعكس إيجابا

 وضعف توافرها في أعضاء هيئة التدريس.

سية بمستوى وألن امتالك أعضاء هيئة التدريس من الكفايات التدري      

مرتفع يؤثر على تكوين شخصية الطلبة في الجامعة في تنمية خبراتهم 

 وقدراتهم, واكسابهم املعارف والقيم واالتجاهات واملهارات.

 وموضوعية, ولقلة      
ً
وألن تقييم الطلبة ألساتذتهم يعتبر أكثر صدقا

وى الدراسات العربية التي تناولت موضوع الكفايات التدريسية على مست

كليات التربية في الجامعات السعودية, وألن جامعة شقراء تعتبر من 

الجامعات الناشئة, وال توجد دراسة حول كفايات أساتذتها, جاءت هذه 

الدراسة للكشف عن مدى توافر الكفايات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس 

 بكليات التربية في جامعة شقراء من وجهة نظر الطلبة.

 راسة أسئلة الدأ. 

ما الكفايات املعرفية الالزم توافرها في أعضاء هيئة التدريس من وجهة  -1

 نظر طلبة كليات التربية بجامعة شقراء؟

ما الكفايات االجتماعية الالزم توافرها في أعضاء هيئة التدريس من وجهة  -2

 نظر طلبة كليات التربية بجامعة شقراء؟

في أعضاء هيئة التدريس من وجهة  ما الكفايات الشخصية الالزم توافرها -3

 نظر طلبة كليات التربية بجامعة شقراء؟

ما الكفايات التدريسية والتقويمية الالزم توافرها في أعضاء هيئة التدريس  -4

  من وجهة نظر طلبة كليات التربية بجامعة شقراء؟

 فروض الدراسة ب. 

متوسط اجابات ( بين α=0.05) ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند -1

 عينة الدراسة تعزى ملتغير النوع.

 جابات إن متوسط ـــ( بيα=0.05) روق ذات داللة إحصائيةـــال يوجد ف  -2

 عينة الدراسة تعزى ملتغير الكلية.

 



 

53 

 أهداف الدراسة  ج. 

 تهدف الدراسة إلى:

االجتماعية, التعرف على درجة توافر الكفايات التدريسية ) املعرفية,  -1

الشخصية, التدريسية والتقويمية( في عضو هيئة التدريس من وجهة نظر 

 الطلبة

التعرف على الفروق في درجة توافر الكفايات التدريسية ألعضاء هيئة  -2

 ملتغير النوع
ً
 ذكر, أنثى() التدريس من وجهة نظر الطلبة تبعا

سية ألعضاء هيئة التعرف على الفروق في درجة توافر الكفايات التدري -3

 ملتغير الكلية
ً
التربية في الدوادمي, التربية ) التدريس من وجهة نظر الطلبة تبعا

 في شقراء, التربية في عفيف(

 أهمية الدراسة د. 

تفيد أعضاء هيئة التدريس في الجامعات في التعرف على أهم الكفايات  -1

 التدريسية, لزيادة خبراتهم وتحسين أدائهم.

القادة والعمداء في الجامعات لتنمية الكفايات التدريسية لألساتذة تفيد  -2

 من خالل التدريب.

 تفتح آفاق بحثية للباحثين في مجال الكفايات التدريسية. -3

 مصطلحات الدراسةه. 

 الكفايات التدريسية: -1

[ بأنها: مجموعة املهام التدريسية التي يقوم بها 3وخان ] يعرفها الحدابي     

األساتذة في املوقف التعليمي لتمكينهم من إتمام مهامهم التعليمية داخل 

 قاعة الدرس وخارجها.

: مجموعة من القدرات املعرفية واملهارات      
ً
ويعرفها الباحث إجرائيا

فات الشخصية وأنماط التدريسية والتقويمية والعالقات االجتماعية والص

السلوك التي يمارسها عضو هيئة التدريس لتحقيق أهداف العملية 

 التعليمية التعلمية من جوانبها املتعددة.

وُيقصد بها في هذه الدراسة: الكفايات املعرفية واالجتماعية والشخصية       

 ألداة الدراسة املستخدمة.
ً
 والتدريسية والتقويمية وفقا

 التربية:طلبة كليات  -2

ُيقصد بهم في هذه الدراسة: هم طالب وطالبات كليات التربية بمحافظات      

 الدوادمي وشقراء وعفيف التابعة لجامعة شقراء.

 أعضاء هيئة التدريس: -3

ُيقصد بهم في هذه الدراسة: هم األساتذة الذين يقومون في بالتدريس في      

ويحملون مختلف الرتب كليات التربية بجامعة شقراء من الجنسين, 

 األكاديمية.

 :حدود الدراسة

يقتصر تطبيق الدراسة على طلبة كليات التربية )بنين  :الحدود املكانية -

بعة لجامعة شقراء, وبنات( في محافظات الدوادمي وشقراء وعفيف التا

 وطالبة 566وعددهم )
ً
 ( طالبا

األول للعام يقتصر تطبيق البحث في الفصل الدراس ي  :الحدود الزمانية

 هـ. 1439/1440الجامعي 

كليات  يقتصر تطبيق االستبانة على طالب وطالبات :الحدود املوضوعية

لكفايات التدريسية االتربية بجامعة شقراء للكشف عن وجهة نظرهم حول 

 في الكفايات املعرفية, الكفايات 
ً
 ألساتذتهم, وتحديدا

 خصية, كفايات التدريس والتقويم. االجتماعية, الكفايات الش

 اإلطار النظري . 3

تؤدي الجامعات رسالة رائدة في املجال الفكري واملعرفي من خالل العمل       

على تدريب الطالب في كيفية صنع املعرفة وممارسة البحث العلمي, باإلضافة 

إلى أن الجامعة تعتبر حاضنة للمعرفة والسلوك اإلنساني, لذلك حظيت 

الجامعات باهتمام كبير العتبارها محور االتصال الثقافي واملعرفي والتقدم 

العلمي والرقي االجتماعي, من خالل توفير املناخ األكاديمي ورفع الكفاءات 

 [. 4] العلمية إلى درجات اإلتقان واإلبداع واالبتكار

تربوية ويعتبر األستاذ الجامعي في كلية التربية أهم عنصر في العملية ال     

والتعليمية, وأن نجاح أي مؤسسة تربوية يتوقف على جاهزية عضو هيئة 

 التدريس للعطاء.

لذا تعمل كليات التربية على اختيار أفضل األساتذة من أصحاب       

الكفاءات والخبرات, ألنهم رواد املستقبل في عمليات تأهيل وتدريب الطلبة 

 [. 5]املعلمين للعمل في مدارس التعليم العام 

ويرى الباحث أن امتالك أعضاء هيئة التدريس للكفايات التدريسية       

 على الدور الذي 
ً
اصبح أهم قضايا الجامعات, ومحل اهتمامهم, وذلك عطفا

يمارسه األستاذ الجامعي في بيئة التعليم, ولكي يعمل بشكل إيجابي عليه 

صية امتالك مجموعة من الكفايات املعرفية واالجتماعية والشخ

 والتدريسية.

ومن أشكال التأكد من مستوى توافر الكفايات التدريسية لدى عضو       

هيئة التدريس, األخذ بآراء طالبه من خالل اإلجابة على االستبيانات التي 

 تكشف مستوى امتالكه للكفايات.

[ عندما ذكر أن أهم الطرق التي يتم من خاللها 6ويؤكد على ذلك أوري ]     

قياس حجم امتالك األستاذ الجامعي للكفايات, هو تقييم طلبته له, ألنه يعد 

من أصدق أنواع التقييم, حيث تعد مهمة لغايات التطوير والتدريب ورفع 

 املستوى. 

البهم يؤدي لتقديم تغذية [ أن تقييم األساتذة من قبل ط7ويذكر رضوان ]    

راجعة لألستاذ الجامعي حول مستوى وفعالية تدريسهم, حيث يعتبر من 

األساليب املفيدة , على اعتبار أن للطلبة حق تقييم أساتذتهم في ممارساتهم 

التدريسية, ذلك أنهم جزء من العملية التعليمية, ورأيهم مهم في تقديم أحكام 

ئة التدريس, وبالتالي سيكون لها االثر الكبير تقويمية حول كفايات أعضاء هي

 في تحسين وجودة العملية التعليمية. 

ومن خالل استعراض اهمية تقييم الكفايات لدى أعضاء هيئة التدريس,      

نجد أن املهمة كبيرة وتحتاج من األستاذ الجامعي أن يتحمل مسؤولياته في 

 تدريسية واالجتماعية واملعرفية.تنمية مهاراته وخبراته في مختلف املجاالت ال

بأن الذين يطمحون ملمارسة مهنة التدريس عليهم  [8حيث ذكر ناش ]    

اكتساب كل الكفايات التدريسية األساسية, ألن تطبيق معايير الكفاية هو 

 أساس املصداقية ألي مهنة.

ة ومن املواصفات الالزم توفرها لدى األستاذ الجامعي أن تكون لديه هوي     

واستعداد منهجي وتربوي ونفس ي ملهنة التدريس, حيث تكون لديه مجموعة 

من املهام غير مهمة التدريس, ألن امتالك املعرفة ال يكفي, فالبد أن تكون 

لديه ثقافة عالية وجاهزية لتنفيذ األنشطة املختلفة, باإلضافة إلى التمتع 

قديم املساعدة بعالقات إنسانية جيدة, وسمات شخصية متزنة تميل إلى ت

لطالبه باستمرار, وال يمكن تحقيق اهداف التعليم العالي دون امتالك 

[ إلى ضرورة االهتمام 10وأشار كزار ] [.9األستاذ الجامعي للكفايات الالزمة ]
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بتطوير كفايات األساتذة التدريسية, ففي السنوات األخيرة بدأت تتناقص 

 التعليم العالي بشكل ملحوظ.  هيبة مهنة التدريس في املدارس وفي مؤسسات

[,  12, شويزر وآخرون ][11] وذكر مجموعة من الباحثين أوتاال وآخرون       

[ مواصفات لألستاذ الجامعي املتميز 14, الجراح والشريفين ][13] شيونق

لتشمل الكفايات املعرفية واالجتماعية والشخصية والتدريسية وهي محل 

 :اهتمام البحث, ومنها

 تقدير مهنة التدريس بكونه عضو هيئة تدريس. -1

 احترام تعليمات النظام الجامعي. -2

 معرفة أهداف التعليم الجامعي وتحقيقها. -3

 املشاركة في تطور جامعته. -4

 تنمية العالقات اإلنسانية مع طلبته والتعامل معهم باحترام. -5

 مي.يعمل على تطوير أدائه التدريس ي, ومهارات البحث العل -6

 القدرة على التخطيط واتخاذ القرارات. -7

 يمتلك املعرفة في مجاالت مختلفة ويسعى لتزويد الطلبة بها. -8

 القدرة على تشخيص نقاط الضعف وابتكار الحلول.  -9

 اإلعداد الجيد للمادة العلمية. -10

 القدرة على إدارة النقاش واإلقناع. -11

 ويعاملهم باللينيتميز بالصبر حيال أخطاء الطلبة  -12

 استخدام طرق التدريس الحديثة وتنويعها. -13

 استخدام تكنولوجيا التعليم في التدريس. -14

 استخدام األساليب املتنوعة في إثارة الطالب نحو التعلم.   -15

 االلتزام في سلوكه مع اآلخرين, ليكون قدوة صالحة لطالبه. -16

 الثقة بالنفس.  -17

 والقدرة على التعبير.الطالقة  -18

 تحمل املسؤولية امللقاة على عاتقه. -19

 القدرة على توجيه التعليم نحو خدمة املجتمع. -20

 اإلخالص في العمل وإنجاز املسؤوليات بجدية. -21

ومن خالل استعراض أهم الصفات التي يجب على األستاذ الجامعي      

رسالته في مؤسسات التعليم العالي, امتالك معظمها, حتى يتمكن من أداء 

نجد أن بعض هذه الصفات يمكن اكتسابها من خالل التدريب ومواكبة آخر 

ولعل أهم الصفات, استشعار  مستحدثات التطوير في التعليم الجامعي.

أهمية تطوير القدرات في شتى املجاالت, وال شك أهمها الجانب التقني الذي 

 يوفر الجهد والوقت.  

اآلن في عالم تقني ومتسارع, فلم يعد األستاذ الجامعي مصدر  نحن     

للمعلومة, لذا يستوجب عليه االهتمام بتعليم طالبه كيفية البحث عن 

املعلومة وخطوات تفسيرها وتحليلها. وهذا يقتض ي تطوير عضو هيئة 

 لهم في مسيرة 
ً
 في طالبه وداعما

ً
التدريس لقدراته ومهاراته, كي يكون مؤثرا

م. فمهما بلغت خبرات وقدرات األستاذ الجامعي إال أنه بحاجة تعلمه 

لتطويرها باستمرار, ملواكبة التغييرات والتطورات التي تطرأ في نظام 

 مؤسسات التعليم العالي. 

لذا املهارات والقدرات ليست ثابته, بل متغيرة ومتطورة بشكل مستمر, ويعود 

 .هذا لالحتياجات القائمة للعملية التعليمية

 

 الدراسات السابقة . 3

[ إلى الكشف عن الكفايات التدريسية لدى 5هدفت دراسة أبو شمالة ]     

أعضاء هيئة التدريس في جامعة األقص ى في فلسطين, من وجهة نظر الطلبة, 

)علمي,  ودراسة عالقتها ببعض املتغيرات مثل النوع )ذكر, أنثى( والتخصص

 أدبي(.

أعضاء هيئة التدريس يمتلكون الكفايات التدريسية توصلت الدراسة إلى أن 

بمستوى عالي, كما توصلت النتائج إلى وجود فروق إحصائية في تقديرات 

 الطلبة تعزى ملتغير النوع, وهذه الفروق لصالح اإلناث.

التعرف إلى وجهة نظر الطلبة في كلية  [15كما هدفت دراسة مخامرة ]      

رجة توفر الكفايات التدريسية لدى األساتذة. التربية بجامعة الخليل في د

وكشفت النتائج أن الكفايات التدريسية لدى األساتذة سجلت درجة 

متوسطة, كما بينت النتائج عدم وجود فروق إحصائية دالة في وجهة نظر 

 الطلبة تعزى ملتغير النوع واملستوى الدراس ي.

ة ممارسة أساتذة إلى التعرف على درج [7كما هدفت دراسة رضوان ]     

جامعة جيجل في جمهورية الجزائر للكفايات املهنية من وجهة نظر الطلبة. 

توصلت نتائج الدراسة إلى أن الكفايات املهنية بشكل عام والكفايات 

التدريسية واالنسانية بشكل خاص سجلت درجة عالية من وجهة نظر 

 رجة متوسطة.الطلبة, بينما سجلت الكفايات التكنولوجية والتقويمية د

[ إلى تقويم أعضاء هيئة التدريس في قسم 4هدفت دراسة الخطيب ]     

الرياضيات في السنة التحضيرية بجامعة امللك سعود من حيث امتالكهم 

طالب  500للكفايات املهنية من وجهة نظر طالبهم. تكونت عينة الدراسة من 

لى امتالك األساتذة من املسار العلمي واالنساني. وتوصلت نتائج الدراسة إ

% من 80للكفايات االنسانية والتدريسية والتقويمية درجة كبيرة تزيد عن 

وجهة نظر الطلبة, كما أشارت النتائج إلى وجود اختالف في امتالك الكفايات 

 
ً
املهنية ألعضاء هيئة التدريس في قسم الرياضيات في السنة التحضيرية تبعا

 خصص اإلنساني.إنساني( ولصالح الت-علمي )للتخصص

[ إلى الكشف عن الكفاءات املهنية 16هدفت دراسة القريش ي ]و      

والتدريسية املتطلبة لألستاذ الجامعي من وجهة نظر الطلبة من كال الجنسين 

في جامعة بغداد, واستهدفت الدراسة كفايات شخصية األستاذ الجامعي، 

ويم واألنشطة. وتوصلت التمكن العلمي واملنهي، والعالقات اإلنسانية، والتق

 نتائج الدراسة إلى أن تقديرات الطلبة عالية في املجاالت األربعة. 

[ إلى معرفة مدى توافر الكفايات 17هدفت دراسة البابطين ]كما و       

األخالقية األساسية لدى أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر طالب كلية 

. كشفت نتائج  351التربية بجامعة امللك سعود, تكونت العينة من 
ً
طالبا

الدراسة إلى أن الكفايات األخالقية لدى أعضاء هيئة التدريس عالية, بينما 

 بدرجة عالية, ولم تحصل أي عبارة على درجة 
ً
سجلت جميع العبارات ارتفاعا

 متوسطة أو منخفضة. 

[ إلى التعرف على تقويم الكفايات التدريسية 18هدفت دراسة الضو ]و      

بكلية التربية في جامعة بخت الرضا بالسودان من وجهة نظر لألساتذة 

طالب وطالبة, وتم تصميم االستبيان  164الطالب. تكونت عينة الدراسة من 

ليشمل ستة مجاالت هي: )التمكن العلمي واملنهي, العالقات اإلنسانية، اإلعداد 

، للمحاضرة وتنفيذها، التقويم واألنشطة، الشخصية، والتعزيز والحفظ(

وكشفت نتائج الدراسة: أن الكفايات التدريسية لألساتذة مرتفعة. كذلك 
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عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير النوع) ذكر, أنثى(, بينما 

 يوجد فروق ذات داللة إحصائية تعزى للتخصص الدراس ي.

[ إلى التعرف على وجهة نظر الطلبة في درجة 2هدفت دراسة الدعيس ]       

مهارات التدريس الجامعي لدى األساتذة بكلية التربية في جامعة صنعاء  توفر

للمهارات التدريسية. ولتحقيق هدف الدراسة تم تصميم استبيان مقسم 

لخمس مجاالت هي: وممارسة األنشطة التدريسية, ومهارة إثارة الدافعية , 

, وكشفت نتائج إمكانية التوفر للطلبة, مهارة اإلعداد والتنظيم, مهارة التقويم 

الدراسة أن عضو هيئة التدريس يمتلك مهارات التدريس بدرجة متوسطة. 

 كما بينت النتائج عدم وجود فروق دالة إحصائيا عند مستوى داللة 

(α=0.05.تعزى ملتغير الجنس ،) 

 :على الدراسات السابقة التعقيب

من خالل استعراض الدراسات السابقة, تبين وجود تنوع في تناول       

الكفايات من زوايا مختلفة, فنجد دراسات تناولت املجاالت األربعة)محل 

اهتمام الباحث(, الكفايات املعرفية, واالجتماعية, والشخصية, والتدريسية 

 [.18[ ودراسة الضو ]16والتقويمية كدراسة القريش ي ]

لى الكفايات االجتماعية والتدريسية والتقويمية كدراسة ودراسات ركزت ع

 [. 4] [ ودراسة الخطيب7رضوان ]

فايات [ بدراسة الك16والقريش ي ] [17هتمت دراسة البابطين ]اكما      

هتمت بالكفايات التدريسية, كدراسة أبو االشخصية, كما يوجد دراسات 

 [.2[, ودراسة الدعيس ]15[ ودراسة مخامرة ]5شمالة ]

هذه الدراسة عن الدراسات السابقة أنها تهتم بالكشف عن آراء  وتمتاز      

الطلبة في مستوى توفر الكفايات التدريسية لدى أعضاء هيئة التدريس 

بكليات التربية بجامعة شقراء في مجاالت متنوعة, حيث انها لم تتناول جوانب 

تناول الكفايات من جوانب دون اخرى, فقد حرص الباحث على الشمولية في 

متعددة, واختلفت بذلك هذه الدراسة عن الدراسات السابقة, وتحددت في 

الكفايات املعرفية, الكفايات االجتماعية, الكفايات الشخصية, ) أربع مجاالت

الكفايات التدريسية والتقويمية(, يعتقد الباحث بأنها تغطي القدرات 

 النواحي الشخصية واالجتماعية.املعرفية والتدريسية والتقويمية, و 

 جراءات . الطريقة وال 4

 منهج الدراسة . أ

الدراسة الحالية على املنهج الوصفي التحليلي, وذلك  فياعتمد الباحث       

للتحقق من الهدف الرئيس ي للدراسة وهو درجة توافر الكفايات التدريسية 

 وجهة نظر الطلبة. ألعضاء هيئة التدريس بكليات التربية في جامعة شقراء من

 مجتمع الدراسة  ب.

 بنين وبنات( في كليات التربية ) تكون مجتمع الدراسة من جميع الطلبة      

التابعة لجامعة شقراء في اململكة العربية السعودية في الفصل األول للعام 

 هـ. 1439/1440الجامعي 

 طالب وطالبة. 1450وعددهم 

 عينة الدراسة ج.

جريت       
ُ
الدراسة على عينة من طلبة كليات التربية في جامعة شقراء أ

( وهي عدد االستبانات التي استجاب لها الطالب والطالبات 566وعددهم )

 %( من حجم املجتمع. 39) حيث بلغ نسبتها

  :خصائص العينة

 تم حساب التكرارات والنسب للبيانات الشخصية، كما تبين النتائج التالية:

 1جدول 

 النسب والتكرارات إلجابات أفراد العينة على حسب مكان الكلية والنوع 

 النسبة التكرار النوع  الكلية

 %17.13 97 ذكر  التربية في الدوادمي 

 %14.84 84 أنثى

 التربية في شقراء 

 

 %16.07 91 ذكر 

 %14.66 83 أنثى

 %19.25 109 ذكر  عفيفالتربية في 

 %18.02 102 أنثى

الجدول أعاله عبارة عن النسب والتكرارات إلجابات أفراد العينة على موزعة 

على كليات التربية الثالثة في جامعة شقراء. وقد لوحظ أن أعلى نسبة من 

 الطالب والطالبات في كلية التربية بعفيف.

 أدوات الدراسة  د.

استبيان الكفايات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر طلبة  -

 كليات التربية

تم إعداد استبيان من أربع مجاالت من أجل اإلجابة عن أسئلة البحث 

( محكمين في تخصصات القياس 8) والتحقق من الفروض, وتم تحكيمها من

الباحث بتعديل بعض الفقرات التي والتقويم واملناهج وطرق التدريس, وقام 

 تستوجب التعديل, إلى أن توصل الباحث إلى اعتماد االستبيان الحالي.

 :والتي اشتملت على أربعة أبعاد رئيسية 

 / الكفايات املعرفية وتشتمل على )
ً
 ( فقرات 10أوال

/ الكفايات االجتماعية وتشتمل على )
ً
 ( فقرات10ثانيا

/ الكفايات الشخصية 
ً
 ( فقرات10وتشتمل على )ثالثا

/ كفايات التدريس والتقويم وتشتمل على )
ً
 ( فقرات 10رابعا

 وللتأكد من الصدق والثبات قام الباحث بعمل اآلتي: 

: حساب صدق االستبيان:
ً
 أوال

 التحليل العاملي:  -1

 تم حساب صدق االستبيان باستخدام الصدق العاملي, وذلك من خالل 

( يوضح نتائج 2( طالب، والجدول )40قوامها ) تطبيقه على عينة استطالعية

 ذلك
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 التحليل العاملي ملجالت الستبيان 2جدول 

 نسب الشيوع  قيم التشبع بالعامل األبعاد  م 

 0.635 0.789 الكفايات املعرفية  1

 0.678 0.796 الكفايات االجتماعية 2

 0.789 0.896 الكفايات الشخصية  3

 0.798 0.875 كفايات التدريس والتقويم  4

 2.789 الجذر الكامن

 65.78 نسبة التباين

 نسبة وبلغت واحد، عامل على االستبيان  مجاالت تشبع( 2) جدول  من يتضح

 بدرجة االستبيان  تمتع يؤكد وهذا( 2.789) الكامن والجذر ،(65.78) التباين

 .عالية صدق

 : الطرفية املقارنة صدق -2

 وذلك الطرفية، املقارنة باستخدام االستبيان  صدق حساب تم 

 الكلية الدرجة وفق السيكومترية الخصائص عينة درجات ترتيب طريق عن

، لالستبيان 
ً
 اإلرباعي درجات متوسطي بين  الفروق داللة حساب ثم تصاعديا

 . ذلك يوضح( 3) والجدول  األدنى، واإلرباعي األعلى

 3 جدول 

 التدريس  هيئة  ألعضاء التدريسية الكفايات لستبيان الطرفية املقارنة صدق

 مستوى الدللة  قيمة ت 566اإلرباعي األدنى ن= 566اإلرباعي األعلى ن= األبعاد 

 ع  م  ع  م 

 0.01 88.138 1.21 25.60 1.53 52.48 املعرفية الكفايات 

 0.01 36.296 1.21 23.50 4.27 49.00 الكفايات االجتماعية

 0.01 71.532 1.44 23.40 2.52 52.30 الكفايات الشخصية 

 0.01 72.138 1.21 24.60 1.88 48.40 كفايات التدريس والتقويم 

 0.01 90.915 2.23 97.1 5.56 202.18 الدرجة الكلية

  دالة فروق وجود( 3) جدول  من يتضح     
ً
 بين( 0.01) مستوى  عند إحصائيا

 اتجاه  وفى املنخفض، املستوى  وذوى  املرتفع املستوى  ذوى  درجات متوسطي

 .االستبيان  صدق تحقق يعنى  مما املرتفع، املستوى 

 :االستبيان  ثبات حساب: ثانيا

  كرونباخ معامل استخدام طريقة عن االستبيان  في الثبات من التأكد تم

 :ألفا

 وذلك التدريسية الكفايات استبيان الخاص الثبات معامل حساب تم   حيث

 الداخلي االتساق عن للكشف كرونباخ – ألفا معامل حساب بواسطة

 الثبات، من عالية بدرجة وتتمتع عالية، القيم كل وكانت االستبيان  ملجاالت

 (:4) الجدول  في ذلك وبيان 

 4 جدول 

 كرونباخ –  ألفا معامل باستخدام التدريسية الكفايات استبيان ثبات معامالت

 كرونباخ –معامل ألفا  أبعاد الستبيان م 

 0.797 الكفايات املعرفية  1

 0.698 االجتماعيةالكفايات  2

 0.687 الكفايات الشخصية  3

 0.786 كفايات التدريس والتقويم  4

 0.779 الدرجة الكلية                   

ا يعطى مما مرتفعة، الثبات معامالت أن  ( 4)  جدول  خالل من يتضح  مؤشرًّ

 .به العمل يمكن عليه وبناء االستبيان، لثبات جيًدا

 
ً
 :اإلحصائية املعالجة: خامسا

  استخدم كما. الخماس ي  ليكرت مقياس االستبيان  في الباحث استخدم

 : التالي األسلوب حسب, األداة فقرات  على اإلجابة مستوى  لتحديد الباحث

  عالية درجة
ً
 متوسطة درجة,  4 تقديرها عالية درجة,  5 وتقديرها جدا

  ضعيفة درجة,  2 تقديرها ضعيف درجة,  3 تقديرها
ً
 1 تقديرها جدا

 : (5) رقم الجدول  حسب مستويات خمس إلى االجابات تصنيف تم ثم

 الدراسة  أداة على اإلجابات درجات تصنيف 5 جدول 

 املتوسط الحسابي  الوصف 

 
ً
 5.00 – 4.21 درجة عالية جدا

 4.20 – 3.41 درجة عالية

 3.40 – 2.61 متوسطة

 2.60 – 1.81 ضعيفة 

 
ً
 1.80 – 1 ضعيفة جدا
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 : اآلتي الباحث استخدم فقد لإلحصاء وبالنسبة

 الفروق لحساب( T-test) ت اختبار وإجراء, الحسابية املتوسطات حساب -

 .النوع ملتغير تعزى  والتي  الدراسة عينة في

 في الفروق  لحساب ONE-WAY-ANOVA األحادي التباين تحليل اختبار -

 .الكلية ملتغير تعزى  والتي  الدراسة عينة

 .االستبانة ثبات لقياس Cronbach's alpha ألفا كرونباخ معادلة -

 ومناقشتها نتائجال. 5

 ألعضاء التدريسية الكفايات توافر درجة عن الكشف إلى الدراسة هدفت

 .الطلبة نظر وجهة من شقراء جامعة في التربية بكليات التدريس هيئة

 املتوسطات  يبين  التالي الجدول  وفي, املجاالت بين  ما الدراسة نتائج تباينت

 . مجال لكل والرتب الحسابية

 6 جدول 

رافات الحسابية املتوسطات  املجالت  لجميع والرتب املئوية والنسب املعيارية والنح

 الترتيب املتوسط الحسابي  املجال م 

 3 3.81 الكفايات املعرفية  1

 4 3.77 الكفايات االجتماعية 2

 2 3.90 الكفايات الشخصية  3

 1 3.91 كفايات التدريس والتقويم  4

 3.84 الكلي                  

 مجاالت لكافة الكلي املتوسط أن  لنا يتضح السابق الجدول  خالل من     

 ملجال حسابي وسط أعلى كان  حيث(, 3.84) وبدرجة مرتفعة جاءت الدراسة

 الكفايات ) ثم( الشخصية الكفايات) مجال ثم( والتقويم التدريس كفايات)

 .حسابي متوسط أقل( االجتماعية الكفايات) مجال سجل بينما( املعرفية

 : الدراسة نتائج

 :األول  السؤال نتائج

 هيئة أعضاء في توافرها الالزم املعرفية الكفايات  ما: على األول  السؤال ينص

 شقراء؟ بجامعة التربية كليات طلبة نظر وجهة من التدريس

 واالنحراف واملتوسط التكرار حساب تم  السؤال  هذا  اجابة من وللتحقق

( 7) جدول  ويوضح. املعرفية الكفايات بعد في االستبيان لفقرات املعياري 

 .وطالبة طالب( 566) عينة على عبارة كل داللة مستوى 

 7 جدول 

 املعرفية  الكفايات بعد في الستبيان لفقرات املعياري  والنحراف واملتوسط  التكرار  حساب

 الترتيب النحراف املتوسط  الكفايات املعرفية م 

 8 1.09 3.50 يمتلك املعرفة في مجاالت مختلفة  1

 6 0.91 3.66 يسعى إلى تنمية املعرفة األكاديمية لدى الطلبة 2

 10 2.12 3.00 يربط املقرر الذي يدرسه بالواقع  3

 7 0.79 3.57 يشجع الطلبة الكتساب املعارف املختلفة 4

 5 0.77 3.80 الثقافة العامة بين الطلبة يعمل على نشر  5

 مع التقدم العلمي في تخصصه  6
ً
 9 1.21 3.45 يجعل محتوى املقرر الذي يقدمه متفقا

 4 2.14 3.91 يمتلك معرفة جيدة باملجاالت املرتبطة بتخصص الطلبة  7

 1 0.78 4.80 يهتم بقراء الكتب الحديثة ويطلع طالبه على محتواها 8

 2 0.78 4.50 املستجدات ملادة تخصصهيتابع  9

 3 0.50 3.95 يمتلك القدرة على تفسير املواضيع الغامضة 10

  1.11 3.81 املتوسط الكلي                 

 إلجابات املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط( 7)  رقم الجدول  من يتضح     

 خالل  فمن املعرفية الكفايات بعد في االستبيان عبارات على العينة أفراد

 بقراء  يهتم) العبارة أن نجد, املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات

 بلغ  بمتوسط الترتيب بداية في( محتواها على طالبه ويطلع الحديثة الكتب

(. 4.5) بلغ بمتوسط( تخصصه ملادة املستجدات يتابع) العبارة ثم ومن ،(4.8)

 يربط) العبارة حسابي متوسط أقل سجلت بينما

 (3) الحسابي املتوسط بلغ  حيث(  بالواقع يدرسه الذي املقرر  

 ولعل, عالية درجة وتعتبر( 3.81) حسابي متوسط حقق املجال وهذا     

 ولديهم, املعرفي بالجانب مرتفعة بقدرات األساتذة تمتع إلى تعزى  األسباب

 مهارات على  الطالب وتدريب  املعرفة لنشر خطط ولديهم, عالية ثقافة

 ودراسة [16] القريش ي  دراسة مع املجال هذا في الدراسة واتفقت. اكتشافها

 [.18] الضو

 :الثاني السؤال نتائج

 أعضاء في توافرها الالزم االجتماعية الكفايات ما: على الثاني السؤال ينص

 شقراء؟ بجامعة التربية كليات طلبة نظر وجهة من التدريس هيئة

 واالنحراف واملتوسط التكرار حساب تم  السؤال  هذا  اجابة من وللتحقق

 ويوضح. االجتماعية الكفايات بعد في االستبيان عبارات إلجابات املعياري 

 .وطالبة طالب( 566) عينة على عبارة كل داللة مستوى ( 8) جدول 
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 8 جدول 

 الجتماعية الكفايات بعد في الستبيان لفقرات املعياري  والنحراف واملتوسط  التكرار  حساب

 الترتيب النحراف املتوسط  الكفايات الجتماعية م 

 1 1.21 4.94 يحترم وجهات نظر طالبه املختلفة 11

 مع طالبه خارج غرفة الصف  12
ً
 10 0.13 3.20 يتفاعل اجتماعيا

 8 0.92 3.51 دوافع طلبته ويقدر مشاعرهم يفهم  13

 7 0.73 3.55 يمتاز بالصبر حيال أخطاء الطلبة 14

 5 1.50 3.65 يحترم شخصية الطالب بغض النظر عن مستواه الدراس ي 15

 6 1.87 3.70 يحسن االنصات لطلبته  16

 2 1.98 3.99 يرسخ مبدأ التعاون املستمر بينه وبين الطلبة 17

 4 1.56 3.84 على العدل بين طلبته في تعامله يحرص  18

 3 1.47 3.86 يلتزم بآداب الحديث في حواره مع الطلبة 19

 9 1.27 3.48 يلم بما يشغل طلبته من قضايا واهتمامات 20

  1.26 3.77 املتوسط الكلي                 

 املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط( 8) رقم الجدول  من يتضح      

 االجتماعية الكفايات بعد في االستبيان  عبارات على العينة أفراد إلجابات

 العبارة أن  نجد, املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات خالل فمن

(, 4.94) بلغ بمتوسط الترتيب بداية في( املختلفة طالبه نظر وجهات يحترم)

 بلغ  بمتوسط( الطلبة وبين  بينه املستمر التعاون  مبدأ يرسخ) العبارة ثم ومن

  يتفاعل) العبارة حسابي متوسط أقل سجلت بينما(, 3.99)
ً
 مع  اجتماعيا

 (03.2)الحسابي املتوسط بلغ حيث( الصف غرفة خارج طالبه

 ولعل, عالية درجة وتعتبر( 3.77) حسابي متوسط حقق املجال وهذا 

 وتمتعهم, االجتماعية للكفايات الجامعات أساتذة المتالك تعزى  األسباب

 واتفقت, الطلبة مع  التعامل في مهارات ولديهم, الطلبة مع متميزة بعالقات

 ودراسة[ 17] البابطين  ودراسة, القريش ي  دراسة مع املجال هذا في الدراسة

 .[18] الضو

 :الثالث السؤال نتائج

 أعضاء في توافرها الالزم الشخصية الكفايات ما: على الثالث السؤال ينص

 شقراء؟ بجامعة التربية كليات طلبة نظر وجهة من التدريس هيئة

 واالنحراف واملتوسط التكرار حساب تم  السؤال  هذا  اجابة من وللتحقق

 ويوضح. الشخصية الكفايات  بعد  في االستبيان  عبارات إلجابات املعياري 

 .وطالبة طالب( 566) عينة على عبارة كل داللة مستوى ( 9) جدول 

 9 جدول 

 الشخصية الكفايات بعد في الستبيان لفقرات املعياري  والنحراف واملتوسط  التكرار  حساب

 الترتيب النحراف املتوسط  الكفايات الشخصية  م 

 8 2.61 3.50 يمتلك صوت واضح  21

 1 0.81 4.94 وحسن املظهر يهتم بمالبسه  22

 7 1.18 3.51 يتوفر لديه درجة مناسبة من الثقة بالنفس 23

 10 0.98 3.45 يظهر بشخصية ودوده تجاه طلبته 24

لقيه تؤثر على أدائه  25  2 0.71 4.93 يخلو من عيوب خً

 6 1.25 3.70 يحرص على التنظيم والترتيب  26

 4 1.14 3.85 املحدديواظب على املحاضرات في الوقت  27

 5 1.65 3.84 يتحمل املسؤولية في اصدار القرارات  28

29  
ً
 انفعاليا

ً
 3 0.76 3.86 يحرص على أن يكون متزنا

 9 0.64 3.48 يتجنب السخرية من آراء الطلبة  30

  1.17 3.90 املتوسط الكلي                 

 املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط( 9) رقم الجدول  من يتضح      

 فمن الشخصية الكفايات بعد في االستبيان  عبارات على العينة أفراد إلجابات

 يهتم ) العبارة أن  نجد,  املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات خالل

 ثم ومن ،(4.94) بلغ بمتوسط الترتيب بداية في( املظهر وحسن بمالبسه

 بينما(. 4.93) بلغ بمتوسط( أدائه على تؤثر  ًخلقيه عيوب من يخلو) بارةالع

( طلبته تجاه ودوده بشخصية يظهر) العبارة  حسابي متوسط أقل سجلت

 (.3.45) الحسابي املتوسط بلغ حيث

 وترتيبه عالية درجة وتعتبر( 3.90) حسابي متوسط حقق  املجال وهذا      

 هيئة أعضاء تمتع إلى تعزى  األسباب ولعل , الكفايات ببقية مقارنة الثاني

لقية سواء, متميزة وصفات بسمات التدريس
َ
لقية أو خ

ُ
 يمتلكون  تجعلهم. خ

 مع  املجال هذا في الدراسة وتتفق. مرتفع بمستوى  الشخصية الكفايات

 [. 18] الضو ودراسة[ 17] البابطين  ودراسة[ 16] القريش ي  دراسة

 :الرابع السؤال نتائج

 في توافرها الالزم والتقويمية التدريسية الكفايات  ما : على الرابع السؤال ينص

  بجامعة التربية كليات طلبة نظر وجهة من التدريس هيئة أعضاء
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 واالنحراف واملتوسط التكرار حساب تم  السؤال  هذا  اجابة من وللتحقق شقراء؟

. والتقويم التدريس كفايات  بعد في االستبيان  عبارات إلجابات املعياري 

 .وطالبة طالب( 566) عينة على عبارة كل داللة مستوى ( 10) جدول  ويوضح

 10 جدول 

 والتقويم التدريس كفايات بعد في الستبيان لفقرات املعياري  والنحراف واملتوسط  التكرار  حساب

 الترتيب النحراف املتوسط  كفايات التدريس والتقويم  م 

 10 0.81 3.30 يحرص على استخدام التقنيات التعليمية في شرح الدروس  31

31.8 3.48 يدرب الطلبة على طريقة البحث العلمي  32  9 

 7 1.51 3.75 يستخدم طرائق تدريس فعاله  33

 5 0.91 3.85 يقدم املعلومات أثناء املحاضرة بشكل واضح ومبسط  34

 6 1.51 3.84 يهتم بإثارة دافعية طلبته نحو التعلم  35

 4 1.92 3.86 يستخدم أساليب تقويم متنوعة 36

 2 1.23 4.60 يشرك طالبه في شرح موضوعات الدرس  37

 1 1.93 4.75 يحرص على تزويد الطلبة بنتائج اختباراتهم 38

 8 0.62 3.72 يخبر الطلبة بموعد االختبار بمده زمنية كافية 39

 3 0.91 3.88 ينمي مهارات النقد الهادف لدى الطلبة 40

املتوسط الكلي                3.91 1.31  

 املعياري  واالنحراف الحسابي املتوسط( 10) رقم الجدول  من يتضح      

 التدريس  الكفايات بعد في االستبيان  عبارات على العينة أفراد إلجابات

 أن  نجد,  املعيارية واالنحرافات الحسابية املتوسطات خالل فمن, والتقويم

 الترتيب  بداية في( اختباراتهم بنتائج الطلبة تزويد على يحرص) العبارة

 موضوعات شرح في طالبه يشرك) العبارة ثم ومن ،(4.75) بلغ بمتوسط

 العبارة  حسابي متوسط أقل سجلت بينما(. 4.60) بلغ بمتوسط( الدرس

 بلغ  حيث( الدروس شرح في التعليمية التقنيات استخدام على يحرص)

 (.3.3) الحسابي املتوسط

 حقق حيث, عالية درجة وتعتبر( 391) حسابي متوسط حقق املجال وهذا     

 المتالك تعزى  األسباب ولعل , األربعة املجاالت  بين  حسابي متوسط أعلى

 التدريس  استراتيجيات استخدام في عالية قدرات التدريس هيئة أعضاء

 العملية في دورهم وتفعيل طالبهم قدرات تنمية مهارات ويمتلكون , والتقويم

 ودراسة[ 16] القريش ي  دراسة مع املجال هذا في الدراسة وتتفق. التعليمية

 دراسة عن واختلفت[, 18] الضو ودراسة[, 4] الخطيب ودراسة, [7] رضوان 

 [.2]  الدعيس

 :الدراسة فروض على اإلجابة

 :األول  الفرض نتائج

 بين( a≤ 0,05) إحصائية داللة ذات فروق يوجد ال: على األول  الفرض ينص

 النوع؟ ملتغير تعزى  الدراسة عينة اجابات متوسط

 واالنحراف الحسابي املتوسط حساب تم  السؤال هذا اجابة من وللتحقق

 (.ت) قيمة( 11) جدول  ويوضح. وطالبة طالب( 566) العينة إلجابات املعياري 

 11 جدول 

 (566=  ن) النوع ملتغير   تعزى  الدراسة عينة اجابات في  الفروق

 مستوى الدللة  قيمة ت طالبات طالب

 املعياري النحراف  املتوسط الحسابي  النحراف املعياري  املتوسط الحسابي 

55.87 16.8 53.78 16.9 0.791 0.01 

( 0.01) عند إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم( 11) جدول  من يتبين   

 وهذا العلمي، التخصص لصالح والطالبات و الطالب درجات متوسطي بين 

 وبذلك. التدريسية الكفايات توافر درجة في مؤثر غير النوع متغير ان  يعني 

 .األول  الفرض نقبل

 تعزى  األسباب ولعل, النوع اختالف رغم متفقون  الطلبة أن النتيجة وتؤكد

  [ 15] مخامرة دراسة مع النتيجة هذه وتتفق,  عام بشكل  الظروف لتشابه

 [.2] الدعيس ودراسة[, 5] شمالة أبو دراسة مع وتختلف[, 18] الضو ودراسة

 :الثاني الفرض نتائج

 بين ( a≤ 0,05) إحصائية داللة ذات فروق يوجد ال :على الثاني الفرض  ينص

 .الكلية ملتغير تعزى  الدراسة عينة اجابات متوسط

 واالنحراف الحسابي املتوسط حساب تم  السؤال هذا اجابة من وللتحقق

 باستخدام( 12) جدول  ويوضح. وطالبة طالب( 566) العينة إلجابات املعياري 

 ( ف) اختبار له ويرمز( ONE-WAY-ANOVA) األحادي التباين تحليل

 12 جدول 

 (566=  ن) الكلية ملتغير  تعزى   الدراسة عينة اجابات متوسط  درجة فى  الفروق

مستوى  ف التربية في عفيف  التربية في شقراء  التربية في الدوادمي 

 النحراف املعياري  املتوسط الحسابي  النحراف املعياري  املتوسط الحسابي  النحراف املعياري  املتوسط الحسابي  الدللة 

46.87 14.6 45.75 14.5 45.55 14.2 0.798 0.01 
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( 0.01) عن إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم( 14) جدول  من يتبين     

 ان  يعني  وهذا. الكلية ملتغير تعزى  الدراسة عينة اجابات درجات متوسطي بين 

 نقبل وبذلك. التدريسية الكفايات توافر درجة في مؤثر غير املكان  عامل

 .الثاني الفرض

, الجغرافية مناطقهم اختالف رغم متفقون  الطلبة أن  النتيجة وتؤكد       

 وقدرات صفات وتشابه عام بشكل الظروف لتشابه تعزى  األسباب ولعل

 .شقراء بجامعة التربية كليات في األساتذة

 :النتائج ملخص

 هيئة عضو أن  إلى الدراسة نتائج توصلت البيانات تحليل خالل من       

 عالية بدرجة الدراسة أداة في املوصوفة التدريس مهارات يمتلك التدريس

 كل  متوسط وبلغ( , 3.84) التدريسية للكفايات  الكلية الدرجة بلغت  بحيث

 الكفايات (, 3.81) املعرفية الكفايات :التالي النحو على لوحدها كفاية

 والتقويم التدريس كفاية(, 3.90) الشخصية الكفايات(, 3.77) االجتماعية

(3.91.) 

 مهارات  يمتلك التدريس هيئة عضو أن  إلى تشير جميعها أن  تبين  حيث      

 وجود عدم: إلى النتائج توصلت كما. املجاالت كل في عالية بدرجة التدريس

 العالمات  بين ( α = 0.05) الداللة مستوى  على إحصائية داللة ذات فروق

 .والكلية النوع متغير إلى تعزى  للطلبة الكلية

 التوصيات. 6

 :يلي بما الباحث يوص ي  الدراسة نتائج على وبناء

1-  
ً
 التدريسية الكفايات مستوى  ارتفاع أكدت التي  الدراسة نتائج من انطالقا

 تعزيز  عملية في االستمرار بضرورة توص ي  الدراسة فإن , الطلبة نظر وجهة من

 لتبادل الحوارية وللقاءات التدريبية الدورات عقد خالل من االرتفاع هذا

 .التدريسية املمارسات في الخبرات

 من التدريسية الكفايات تطوير بالجامعات التدريس هيئة أعضاء على -2

 الشخصية والسمات واملعرفية واالجتماعية التدريسية الجوانب جميع

 .واألخالقية

 في لدعمه, توفيرها على والعمل, التدريس هيئة أعضاء احتياجات تحديد -3

 .التدريسية الكفايات امتالك

 وطرق  التدريس طرق  استخدام على الحرص التدريس هيئة أعضاء على -4

 .واملتنوعة الحديثة التقويم

 دافعيتهم وإثارة طالبهم بتحفيز االهتمام التدريس هيئة أعضاء على -5

 .للتعلم
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ABSTRACT_ This study aimed to identify the Degree of availability of the teaching competencies of 

Faculty members in the Colleges of education at Shaqra University from the students' viewpoint. In the first 

semester of the academic year 1439/1440 e. The study sample consisted of (566) students from three 

educational colleges at Shaqra University in the governorates of Dawadmi, Shaqra and Afif. The 

researcher used his questionnaire to identify four areas: knowledge competencies, personal competencies, 

social competencies, and teaching competencies. The results of the study reached: The four fields recorded 

a total average (high). Where the field of teaching competencies got the highest average, then the personal 

competencies, then cognitive competencies, while the field of social competencies got the least of average. 

The results also found that there were no statistically significant differences in the level of significance (α = 

0.05) between the total marks of the students attributed to the gender and College . 

KEY WORDS: the teaching competencies, Faculty members, the Colleges of education, Shaqra University. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


