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األداء الخدريسي ألعضبء هيئت الخدريس بقسم اإلدارة الرتبىيت  حقىيم
 الدراسبث العليب طبلببثجببمعت امللك سعىد مه وجهت وظر 

 :الممخص
الدراسة إلى تقويم األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس بقسم اإلدارة التربوية بجامعة الممك  ىدفت        

 مستوىاستخدام المنيج الوصفي المسحي لمتعرف عمى  وتمسات العميا. سعود من وجية نظر طالبات الدرا
األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس بقسم اإلدارة التربوية من وجية نظر طالبات الدراسات العميا، 

( 18لمدراسة، وقد تكونت من ) كأداة االستبانة واستخدمتوالمقترحات التي قد تساىم في تحسين ذلك األداء.
( طالبة في برامج الدراسات العميا بقسم اإلدارة التربوية. وقد توصمت الدراسة 877ة، تم توزيعيا عمى )فقر 

أداء أعضاء ىيئة التدريس بقسم اإلدارة التربوية بشكل عام يأتي بدرجة متوسطة. كما  مستوىإلى أن 
طات استجابات أفراد ( بين متوس1.10فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ىناكوجدت الدراسة أن 

األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس بقسم اإلدارة التربوية بجامعة الممك سعود  مستوىالدراسة حول 
باختالف متغير المرحمة الدراسية، وذلك لصالح الطالبات بمرحمة الماجستير. وكان من أبرز مقترحات 

 س في الترقيات.معايير جودة األداء التدريسي كمحور رئي اعتمادالدراسة 
أعضاء  ،التعميم الجامعي ،التعميم العالي إدارةالمفتاحية: التقويم، تقويم األداء،  الكممات

 ىيئة التدريس.
Evaluating the Teaching Performance of the Staff Members in the 

Educational Management Department in the King Saud University from 

the Viewpoints of the Post-Graduate Female Students. 

ABSTRACT: 
The current study aimed at evaluating the teaching performance of the staff 

members in the Educational Management Department in the King Saud 

University form the viewpoints of the post-graduate female students. The study 

adopted the descriptive survey method for identifying the level of teaching 

performance among the staff members in the educational management from 

the viewpoints of the post-graduate female students. The study made use of a 

questionnaire consisting of 61 items as an instrument for gathering the required 

data. The questionnaire was completed by 144 post-graduate female students in 

the Educational Management Department. The results of the study revealed 

that the level of the faculty staff members’ performance in the Educational 

Management Department in general was average. Furthermore, it was 

deomnstrated that there are statistically significant differences at 0.05 level 

among the mean responses the study participants concerning the teaching 

performance of the staff members in the Educational Management Department 

in King Saud University taking into account the grade variable in favour of the 

female students studying in the master grade. The study suggested accrediting 

teaching performance criteria as a basic dimension in the staff members’ 

promotions. 

Keywords: Evaluation, performance evaluation, higher education 

management, university education, the faculty staff members. 
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 :مقدمة
في العالم إلى المحافظة عمى مستويات عالية من  العريقةذات  اتالجامع تسعى

الجودة في الجانبين األكاديمي واإلداري، وذلك لممحافظة عمى الميزة التنافسية التي 
امتمكتيا بفضل الجودة. وفي الوقت ذاتو تحاول بعض الجامعات األخرى في العالم المحاق 

قة من أجل تحقيق الميزة التنافسية، ولكن مع ظيور التصنيفات بتمك الجامعات المرمو 
تحسين األداء من أجل الدخول في تمك  يالعالمية، كثفت الجامعات العربية جيودىا ف

التصنيفات، إال أن تمك الجيود كانت بحاجة إلى من يقودىا إلى الطريق الصحيح، فظيرت 
سعودية بمنأى عن ذلك الحدث، فقد كانت حركة االعتماد األكاديمي. ولم تكن الجامعات ال

 جامعة الممك سعود من الجامعات السباقة في تجويد عمميا وخضوعيا لالعتماد.
اعتماد أي جامعة أو برنامج لو عدد من المتطمبات منيا تحقيق الجودة  إن

الشاممة وذلك في العممية األكاديمية والعممية اإلدارية، والبحوث العممية، وكذلك جودة 
( أنو ال يمكن أن تقاس جودة أعضاء ىيئة 8188عضاء ىيئة التدريس. وتذكر )ماجي، أ

التدريس بمؤىالتيم األكاديمية التي حصموا عمييا فقط، بل يتطمب جودة في أداءىم 
األكاديمي )التدريسي(، والبحثي، وخدمة المجتمع، وكذلك في العمل اإلداري، األمر الذي 

ىيئة التدريس في تمك الجوانب. وبما أن ذلك  ءاء أعضايتطمب إجراء تقويم شامل ألد
( إلى 8748التقويم شامل فيو يحتاج عدد من األشخاص لمقيام بو. وتشير )العيدروس، 

بعممية تمشل خمسة أساليب ىي: التقويم الذاتي،  يتمأن تقويم أداء عضو ىيئة التدريس 
اإلدارة المختصة بالتقويم  تقويمو  الطالب، تقويمالقسم، و  رئيس تقويمالزمالء، و  وتقويم

بالجامعة. األمر الذي يجعل عممية تقويم عضو ىيئة التدريس معقدة وتحتاج إلى مزيد 
من الوقت. وأظيرت بعض الدراسات أن ىناك تركيز عمى أسموب من أساليب التقويم 

اء ( أن تقويم أد8181عضو ىيئة التدريس، فيذكر )الثويني، وعبد العال،  داءالشامل أل
عضو ىيئة التدريس في البحث العممي يحتل المرتبة األولى من حيث االىتمام بو، بينما 
يحتل األداء التدريسي لمعضو المرتبة الثانية. وتوصمت دراسة )الحمدان، والعنزي 

( إلى أن تقويم الزمالء ال يعد ضروريًا، بينما توصمت دراسة )عبد الرازق، 8112،
 القسم يحتل المرتبة األولى من بين أساليب التقويم األخرى.( إلى أن تقويم رئيس 8111

أخذ تقويميم  يجبأن الطالب ىم المستفيد األول والمباشر من عضو ىيئة التدريس؛  بما
. فميما كانت مؤىالت يسبعين االعتبار حيال الخدمات التي يقدميا ليم وبخاصة التدر 

حث العممي وخدمة المجتمع، وقدرتو عضو ىيئة التدريس األكاديمية، واسياماتو في الب
عمى إتمام الميام اإلدارية المسندة إليو، ال يمكن أن يدل ذلك عمى جودتو في التدريس. 

ىناك من يتجاىل رأي الطالب وتقويميم ألداء أعضاء ىيئة التدريس بحجة  فإنومع ذلك 
( 8748ذات السياق تؤكد )العيدروس،  وفي(. 8111عدم نضج الطالب )عبد الرازق، 

 عمى أن الطالب ىم السبيل الوحيد لتقويم جودة األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس. 
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الجامعات السعودية بأعضاء ىيئة التدريس يحممون سير ذاتية مميئة بالمؤىالت  تزخر
األكاديمية واألبحاث العممية وأنشطة خدمة المجتمع، وعدد كبير من الدورات، إال أن ىناك 

ءة التعميم العالي الداخمية والخارجية ممحوظة، وىو ما قد يعود إلى مستوى ضعف في كفا
مما يتطمب ضرورة تقويم ذلك  ،كفاءة األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات

 األداء. 
 الدراسة: مشكمة

خطط التنمية في السعودية إلى ضعف كفاءتي التعميم العالي الداخمية  تنبيت          
( وحتى الخطة الخمسية 8781-8710ارجية، وذلك من الخطة الخمسية الرابعة )والخ

التعميم  اقضاي أحدورد في تمك الخطط أن ذلك الضعف  فقد(، 8771-8740العاشرة )
عدد االستراتيجيات لمعالجة الضعف، منيا رفع كفاءة  وضعتالرئيسة التي تسعى لحميا، 

النسب المئوية العالية، ومن ثم استحداث مركز مدخالت نظام التعميم العالي بقبول ذوي 
قياس لقياس مستوى الطمبة المتقدمين لمتعميم العالي عبر اختباري القدرات والتحصيمي، 

من أجل الحفاظ عمى مستوى معين من  وذلكومن ثم استحداث السنة التحضيرية، 
الت ليست جيد من المخرجات. إن جودة المدخ توىالمدخالت بالتالي الحصول عمى مس

ذات أثر بالغ عمى  اتوالخارجية، بل إن جودة العممي يةضمان لرفع الكفاءتين الداخم
الكفاءة بنوعييا. وألعضاء ىيئة التدريس الدور األكبر في جودة العمميات، وذلك من 

دور أعضاء  ويمخالل عممية تدريس الطمبة المقررات األكاديمية. وبالرغم من ضرورة تق
إال أن عدد من األدبيات يشير  –من خالل التدريس  –تجويد العمميات  ىيئة التدريس في

إلى أن واقع عممية تقويم أعضاء ىيئة التدريس يختمف عما ىو مأمول، فتؤكد )تمام، 
( عمى أن عممية تقويم أعضاء ىيئة التدريس واقعيًا تقتصر غالبًا عمى تقويم 8181

رى المنوطة بيم، في حين أن كثير من اإلنتاج العممي ليم دون تقويم األعمال األخ
الدراسات األجنبية والعربية تؤكد في توصياتيا عمى ضرورة تقويم األداء التدريسي ألعضاء 
ىيئة التدريس بغض النظر عن األسموب التقويمي المستخدم كدراسة )قرشم وآخرون، 

( 8748س، (. إال أن )العيدرو 8111؛ والراجح، وكعكي،  8188؛ وأبو األسرار،  8188
أكدت عمى أنو ال يمكن أن ًيَقّوم جودة األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس إال الطمبة 

بعض الدراسات أن األداء  وتؤكدكونيم المستفيد المباشر الوحيد من تمك العممية. 
التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس ال يرقى إلى المتسوى المطموب. في ىذا السياق أجرى 

( دراسة ىدفت إلى تقويم األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس 8188ن، )قرشم وآخرو
ألعضاء ىيئة التدريس  سيقصور األداء التدري إلى توصمتمن وجية نظر الطالب، 

 بالجامعة.
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تتضح مشكمة الدراسة في أن تقويم أعضاء ىيئة  تقدمعمى ما  وتأسيساً           
كما أن األداء التدريسي  تيم،الطمبة ألداء أساتذالتدريس ال يأخذ بعين االعتبار تقويم 

تمك الفجوة  لردمألعضاء ىيئة التدريس ال يظير بالمستوى الجيد. وليذا أتت ىذه الدراسة 
األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس بقسم اإلدارة التربوية بجامعة الممك سعود  تقويمو 

 ين ذلك األداء.من وجية نظر الطالبات ومن ثم تقديم مقترحات تحس
 الدراسة: أسئمة
األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس بقسم اإلدارة التربوية بجامعة  مستوى ما .1

 الممك سعود من وجية نظر الطالبات؟
توجد فروق ذات داللة إحصائية في األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس  ىل .2

ظر الطالبات تبعًا لمتغير بقسم اإلدارة التربوية بجامعة الممك سعود من وجية ن
 المرحمة الدراسية؟

المقترحات لتحسين األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس بقسم اإلدارة  ما .3
 التربوية بجامعة الممك سعود من وجية نظر الطالبات؟

 الدراسة: أىداف
 ىذه الدراسة إلى التعرف عمى: تيدف
اإلدارة التربوية بجامعة األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس بقسم  مستوى .1

 الممك سعود من وجية نظر الطالبات.
ذات الداللة اإلحصائية في األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس  الفروق .2

بقسم اإلدارة التربوية بجامعة الممك سعود من وجية نظر الطالبات تبعًا المرحمة 
 الدراسية.

دريس بقسم اإلدارة التربوية لتحسين األداء التدريسي ألعضاء ىيئة الت مقترحات .3
 بجامعة الممك سعود من وجية نظر الطالبات.

 الدراسة: أىمية
أىمية الدراسة في تسميط الضوء عمى أحد أساليب تقويم أعضاء ىيئة  تبرز           

( عمى أن 8111حيث أكد )الشافعي،  ،التدريس وىو أسموب التقويم بواسطة الطالب
أسموبًا ىامًا من أساليب التقويم الشامل ألعضاء ىيئة  التقويم بواسطة الطالب يعد

األساليب المستخدمة في تقويم األداء  أىمأنو  عمى( 8188)مجيد،  كماأكدتالتدريس، 
أن تساىم ىذه الدراسة  في الوقوف عمى واقع  ويؤملالتدريسي ألعضاء ىيئة التدريس. 

لتربوية ومعالجة ما بو من خمل إن األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس بقسم اإلدارة ا
قد يعزز الكفاءة التعميمية الداخمية والخارجية التي  ماوجد، وتعزيز ما بو من مميزات، 
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أن يستفيد أصحاب القرار من المقتراحات   يؤملتحقيقيا الجامعات. كما  إلىتسعى 
 والتوصيات التي قدمتيا ىذه الدارسة.

 الدراسة: حدود
 قتصرت الدراسة عمى تقويم األداء التدريسي ألعضاء ىيئة الموضوعية: ا الحدود

والميارات المتعمقة بالجانب الشخصي ألعضاء  الخصائصناحية  منالتدريس 
 الخصائصاألكاديمي ألعضاء ىيئة التدريس ) بالجانبو  ،ىيئة التدريس

 ،التدريس الفعمي مياراتو  ،التخطيط لمتدريس مياراتو  ،والميارات العامة
 لتطوير أداء أعضاء ىيئة التدريس. مقترحاتال يراً لتقويم(، وأخا مياراتو 

 تم إجراء ىذه الدراسة عمى طالبات الدراسات العميابشريةالمكانية وال الحدود :–
 اإلدارة التربوية بجامعة الممك سعود. بقسم-الماجستير والدكتوراه مرحمتي

 لمعام الجامعي  نيالثاالزمنية: تم إجراء الدراسة في الفصل الدراسي  الحدود
 .ه8741/8743

 الدراسة: مصطمحات
( "ىو عبارة عن عممية منظمة ىادفة مستمرة 884: 8184بأنو محمد ) عرفو: التقويم

صدار حكم، ثم تعديد أو تغيير أو تثبيت السموك".  تتضمن ثالث نشاطات، ىي القياس، وا 
ضو ىيئة التدريس من تعريفو إجرائيًا بأنو كل ما يقوم بو ع يمكنالتدريسي:  األداء

 إجراءات تيدف إلى مساعدة الطالبات عمى التعمم من خالل العممية التعميمية.
إجرائيًا بأنو عممية إصدار الحكم عمى كل ما يقوم بو عضو  يعرفاألداء التدريسي:  تقويم

 ىيئة التدريس من أجل مساعدة الطالبات عمى التعمم من خالل العممية التعميمية.
بيم كل من ىو عمى رتبة أستاذ، وأستاذ مشارك، وأستاذ  يقصدالتدريس:  ىيئة أعضاء

مساعد، من الذكور أو اإلناث، ويعمل بقسم اإلدارة التربوية بكمية التربية بجامعة الممك 
 سعود، ويقوم بميام التدريس.

 النظري: اإلطار
 التدريس،ء ىيئة : األداء وتقويمو، أعضاىي رئيسةإلى ثالثة أقسام  ظرياإلطار الن ينقسم

 األداء التدريسي وتقويمو. وتتفرع منيا عدد من العناوين الفرعية.
 وتقويمو: األداء: أوالً 

تعريفات األداء بين المؤلفين والباحثين بحسب نوع األداء المراد  تعددتاألداء:  مفيوم
 ( األداء474: 8111)القيسي،  يعرفتعريفو سواء كان أداء فردي، أو أداء مؤسسي. ف
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: 8117ما، أو شيء ما تم إنجازه". كما يعرفو )عبد المحسن،  نةبأنو: "تنفيذ عمل أو مي
أو األىداف التي يسعى النظام إلى تحقيقيا". بينما ورد تعريف األداء  المخرجات( بأنو: "4

"تأدية عمل أو إنجاز نشاط أو تنفيذ ميمة، بمعنى  و( بأن883: 8181في )الداوي، 
 األىداف المسطرة". لىعمى الوصول إ القيام بفعل يساعد

( بأنو "عممية تشخيصية عالجية؛لتحديد 781: 8114)محمود،  يعرفو األداء: تقويم
جوانب القوة وجوانب الضعف في أداء المؤسسة، من أجل تعزيز نقاط القوة وعالج نقاط 
ن الضعف، ويرتبط باإلطار العام لسياسة الدولة وسياسة المؤسسة، ويؤدي إلى تحسي

 األداء المؤسسي".
أىمية تقويم األداء في األىداف التي يحققيا.  تبرز تقويم األداء: أىدافو  أىمية

( أن أىم أىداف تقويم األداء يتمثل في الوقوف 8181ويذكر كل من )المانع والمطيري، 
عمى مستوى اإلنجاز الحقيقي ومقارنتو باألىداف المخطط ليا، والكشف عن مواطن الخمل 

 وتصحيحيا، كما ييدف إلى التحقق من كفاء استخدام الموارد المتاحة. والضعف
 ىيئة التدريس: أعضاء: ثانياً 
( نقال عن مرسي أن أعضاء ىيئة التدريس ىم مدرسون 8748في )العيدروس،  ورد

أو كمية يمارسون فييا مسؤولياتيم، ويقدمون المشورة لكل  جامعةوباحثون وأعضاء في 
 ألخرى.الطمبة والمؤسسات ا

؛ و غالب وعالم، 8110كل من )القريطي،  يرى ىيئة التدريس: أعضاء أدوار
( أن أدوار أعضاء ىيئة التدريس مشتقة أساسًا من أدوار الجامعة والتي تتمثل في 8113

 التدريس، والبحث العممي، وخدمة المجتمع. ويمكن تفصيميا باألدوار اآلتية:
 الجامعي. التدريس .1
 العممي. البحث .2
 بالميام اإلدارية في الجامعة. يامالق .3
رشادىم. دعم .4  الطمبة وا 
 االستشارات لممؤسسات األخرى. تقديم .5
عممية تقويم أداء  تشمل تقويم أداء عضو ىيئة التدريس وأساليبو: مجاالت

تتنوع فييا أساليب  مجاالت عدة( 8748أعضاء ىيئة التدريس بحسب )العيدروس، 
 التقويم كما يأتي:

سي، ويتم تقويمو عن طريق: الطالب، والزمالء، ورؤساء العمل، التدري األداء .1
 والتقويم الذاتي، وتقويم اإلدارة المختصة )عمى مستوى الجامعة(. 
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ويتم عن طريق تقويم الزمالء ورؤساء العمل،  ،البحثي واإلنتاج العممي األداء .2
 والتقويم الذاتي وكذلك تقويم اإلدارة المختصة.

ن طريق تقويم رؤساء العمل، والتقويم والذاتي، وتقويم ويتم ع ،الجامعة خدمة .3
 اإلدارة المختصة، وقد يشارك فيو الزمالء.

رؤساء العمل، والتقويم والذاتي، وتقويم اإلدارة  تقويمالمجتمع، ويتم عن  خدمة .4
 المختصة.

 : مفيوم تقويم األداء التدريسي:ثالثاً 
س إلى مجموعة األنشطة المينية ألعضاء ىيئة التدري ريسيمصطمح األداء التد يشير

القابمة لمتحميل والمالحظة، والتي يؤدييا أعضاء ىيئة التدريس من أجل مساعدة الطمبة 
عمى التعمم، وتمر ىذه األنشطة عمومًا بثالث مراحل ىي: التخطيط، والتنفيذ، والتقويم 

أعضاء ىيئة (. والبد أن يتم تقويم كفاءة األداء التدريسي الذي يؤديو 8118)زيتون، 
التدريس بشكل دوري من أجل تحقيق الجودة التعميمية؛ وذلك من خالل رفع مستوى 
الجوانب اإليجابية، إدخال التحسينات الالزمة عمى الجوانب السمبية. وتشير )تمام، 

فميما كان  تمر،( إلى أن أداء أعضاء ىيئة التدريس يجب أن يخضع لمتقويم المس8181
اك مجال دائم لمتحسين والتطوير. ومع أن تقويم األداء التدريسي ذلك األداء جيدًا، ىن

 ألعضاء ىيئة التدريس يكتنفو بعض الصعوبات، إال أن أىميتو تحتم القيام بو.

أىمية  تبرز األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس: موأىداف تقوي أىمية
يسة لمتأكد من تحقيق تقويم األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس في كونو وسيمة رئ

(، ووسيمة لتعزيز األداء الجيد 8187الجامعة ألحد وظائفيا وىو التدريس )أبو حسين، 
ألعضاء ىيئة التدريس، وتشخيص األداء المنخفض ألعضاء ىيئة التدريس بالتالي 
يساىم التقويم في تطوير وتحسين األداء التدريسي لألعضاء الييئة التدريسية بالجامعات 

خالل األىداف التي يسعى  ن(. كما تبرز أىمية تقويم األداء التدريسي م8181 )تمام،
؛ والعجرش،  8181؛ وتمام،  8187لتحقيقيا، والتي حددىا كل من )أبو حسين، 

 ( باآلتي:8180
 أعضاء ىيئة التدريس بنقاط القوة والضعف في أدائيم التدريسي. تعريف .1
 اراتيم وأدائيم.أعضاء ىيئة التدريس عمى تنمية مي مساعدة .2
مؤشرات كمية عن مستوى اإلنجاز الحاصل في تحقيق أىداف الجامعة  توفير .3

 خاصة فيما يخص وظيفتيا التدريسية.
صانعو القرار عبر توفير قاعدة بيانات لممؤشرات الكمية عن أعضاء  مساعدة .4

 ىيئة التدريس.



 م 8183الجزء األول( أبريل لسنة  823مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )
 

 -780- 

تسييل االستفادة قاعدة بيانات عن اإلمكانات والكفاءات المتوفرة بالجامعة ل توفر .5
 القصوى من الطاقة المتوفرة بالجامعة.

( إلى أن تقويم األداء 8181)تمام،  تشير تقويم األداء التدريسي: خصائص
التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس والذي ييدف إلى تطوير العممية األكاديمية يجب أن 

 يتحمى بعدد من الخصائص األساسية، وىي:
ا أن يشمل التقويم كافة المتغيرات والعوامل التي ليا بي ويقصدالتقويم:  شمولية .1

 عالقة مباشرة أو غير مباشرة باألداء التدريسي.
التقويم: أي أن يتم التقويم لألداء التدريسي بشكل دوري، ما يساىم  استمرارية .2

 في تحسين أداء أعضاء ىيئة التدريس.
في تقويم األداء وثبات التقويم: حيث يجب أن تتسم األدوات المستخدمة  صدق .3

 التدريسي بالصدق والثبات، وسيولة استخدام تمك األدوات.
معايير التقويم: ويستمزم ذلك باألساس وضوح معايير األداء التدريسي  وضوح .4

المتاحة(، وقابميتيا لمقياس،  لمواردالجيد، وواقعيتيا )أي مالئمة لإلمكانات وا
جراءه.  ومن ثم وضوح معايير بناء التقويم وا 

التكاممي لمتقويم: فالتقويم ال يمكن فصمو عن العممية التطويرية لألداء  دورال .5
 التدريسي، بل ىو جزء ال يتجزأ من العممية التعميمية.

التقويم: حيث يجب أن يتاح التقويم لكل من يستفيد من العممية التعميمية،  إتاحة .6
 لطالب.من أعضاء ىيئة التدريس أنفسيم، والزمالء، ورؤساء األقسام، وا

نتائج التقويم: فعند إجراء التقويم مع مراعاة كافة الخصائص الواجب  تفعيل .7
تم الحصول عمييا، فمن تتم االستفادة المرجوة  تيتوافرىا بو دون تفعيل النتائج ال

 منو.
تمت مراعاة تمك الخصائص عند بناء االستبانة الخاصة بتقويم األداء  وقد         

التدريس في ىذا البحث، مع اقتصار األداة عمى التقويم من التدريسي ألعضاء ىيئة 
 وجية نظر الطالبات العتبارات أخرى.

استخدام أسموب تقويم الطمبة لألداء التدريسي ألعضاء ىيئة  مميزات
( إلى أن أسموب تقويم الطمبة لألداء التدريسي 8111)عبد الرازق،  تشير التدريس:

من المميزات أىميا أن يتمتع ىذا األسموب بدرجة ألعضاء ىيئة التدريس يتميز بعدد 
وذلك ألن الطمبة ىم األقرب ألعضاء ىيئة التدريس خالل  والثبات؛عالية من الصدق 

( عمى أن المؤىالت األكاديمية وجودة الجانب 8188العممية التدريسية. وتؤكد )ماجي، 
داء التدريسي. كما تؤكد البحثي لدى أعضاء ىيئة التدريس ال تدل بالضرورة عمى جودة األ

( عمى أن الطمبة ىم الوحيدون القادرون عمى مالحظة وقياس األداء 8188)مجيد، 
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التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس؛ وذلك ألنيم في موقع يخوليم بذلك )موقع المستفيد 
 األول(، فالطمبة ىم األكثر معايشة واطالع لما يدور داخل القاعات الدراسة.

ىيئة التدريس لنتيجة التقويم الذي قام بو طمبتيم يساعده عمى الوقوف  معرفة أعضاء إن
صالحو وتطوير أداءىم إلى األفضل مع مراعاة تعزيز نقاط  عمى مكامن الخمل في أداءىم وا 
القوة لدييم. ما يخمق جو من الحماس والمنافسة الشريفة بين أعضاء ىيئة التدريس من 

 تحقيق اإلبداع في التدريس. لأج
خالل  من األداء التدريسي الجيد ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات: ائصخص

مراجعة عدد من الدراسات السابقة والكتب ذات العالقة، فقد تم تحديد خصائص األداء 
 التدريسي الجيد ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعات كما يمي: 

؛  8181تمام، ىيئة التدريس، وبحسب ) اء. خصائص متعمقة بالجانب الشخصي ألعضأ
( تتمثل في: التمتع 8111؛ وبينسي،  8110؛ والقرني وآخرون،  8188وماجي، 

بمستوى عالي من الثقة بالنفس، والتمتع باالتزان االنفعالي وضبط الذات، وتقبل آراء 
األخرين وتقبل النقد، واحترام الوقت، والتحمي بروح المبادرة والتعاون، والمباقة وحسن 

 نحو تطوير الذات بشكل دائم.الخمق، والسعي 
وميارات متعمقة بالجانب األكاديمي ألعضاء ىيئة التدريس، أوردىا كل من  ص. خصائب

؛  8111؛ والراجح، وكعكي،  8187؛ وأبو حسين،  8188؛ ومجيد،  8181) تمام، 
 أقسام: 7( ويمكن تقسيم ىذه الخصائص والميارات إلى 8188وقرشم وآخرون، 

: التمكن من المادة العممية، وااللتزام بوقت المحاضرة، عامة وتشمل خصائص .1
وااللتزام بالساعات المكتبية، والقدرة عمى مواكبة التقنية، وامتالك ميارات إدارة 

ظيار االحترام لمطمبة، وضوح الصوت.  الوقت، وا 
التخطيط لمتدريس، وتشمل: تسميم توصيف المادة والتقيد بو، وتحديد  ميارات .2

ية التي تدعم المقرر، وتحديد األىداف لممقرر ولكل محاضرة، المراجع العمم
عداد خطة زمنية مفصمة مناسبة لمطرفين، إعداد المادة  عالم الطالبات بيا، وا  وا 

 العممية إعدادًا جيدًا، توزيع الدرجات بشكل عادل وفقًا لوزن المتطمبات.
، وعرض التدريس فعميًا، وتشمل: استخدام لغة سميمة في التدريس ميارات .3

المادة العممية بطريقة متسمسمة وواضحة، وربط المحاضرات بالواقع، واستخدام 
وتشجيع  رات،وسائل وطرق تدريس متنوعة، واستخدام التقنية في تقديم المحاض

الطمبة عمييا، ومراعاة الفروق الفردية بين الطمبة أثناء تقديم المادة العممية، 
عمومات، وتحفيز الطمبة عمى التفكير وتشجيع الطمبة عمى تنويع مصادر الم

واإلبداع، والترحيب بأسئمة واستفسارات الطمبة، والحرص عمى إيصال التغذية 
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وتشجيع الطمبة عمى البحث العممي وااللتزام  ،الراجعة لمطمبة في الوقت المناسب
 بأخالقياتو.

وتوزيع  التقويم، وتشمل: تنويع أساليب التقويم، ووضوح معايير التقويم، ميارات .4
الدرجات عمى متطمبات المقرر بطريقة عادلة تبعًا لوزن المتطمب، وموضوعية 
 التقويم، وصدق التقويم، وسرعة تزويد الطمبة بالتغذية الراجعة، ودرجات التقويم.

؛ وأبو  8111. خصائص متعمقة بالعالقة مع الطمبة، وأشار إلييا كل من )الشافعي، ج
(، وىي: تقبل اآلراء العممية المعارضة، 8114سرار، ؛ وأبو األ 8113الرب وقدادة، 

رشاد  وتوفير جو من األلفة والثقة واالحترام المتبادل، وفتح باب الحوار مع الطمبة، ودعم وا 
 الطمبة أكاديميًا خالل المقرر، تزويد الطمبة بفنيات البحث العممي.

 السابقة: الدراسات
تقويم األداء التدريسي ألعضاء ىيئة  ( دراسة ىدفت إلى8188)قرشم وآخرون،  أجرى

التدريس بجامعة الطائف في ضوء معايير جودة األداء من وجية نظر الطالب، وتكون 
طالب تم  811مجتمع الدراسة من طالب كمية التربية بالجامعة، بينما تكونت العينة من 

لمسحي، كما اختيارىم بطريقة عشوائية. واستخدم الباحثون المنيج الوصفي والتحميمي وا
تم استخدام االستبانة كأداة لمدراسة. وتوصمت الدراسة إلى قصور األداء التدريسي 

بالجامعة وأوصت الدراسة بضرورة إعداد دورات تدريبية لرفع  دريسألعضاء ىيئة الت
كفاءة أداء أعضاء ىيئة التدريس، واعتماد معايير جودة األداء التدريسي كمحور أساسي 

 في الترقيات.
( إلى التعرف عمى أداء أعضاء ىيئة التدريس في جامعة 8188دراسة )بريسم،  دفتوى

من وجية نظر الطمبة. وتم استخدام المنيج الوصفي التحميمي. تكون  قميسان في العرا
مجتمع الدراسة من كافة طمبة المرحمة الرابعة الممتحقين بالجامعة بكافة كمياتيا وبمغ 

طالب وطالبة تم اختيارىم  801عينة الدراسة فكانت  طالب وطالبة، أما 418عددىم 
بالطريقة العشوائية. استخدم الباحث االستبانة كأداة لمدراسة. وكانت أبرز النتائج ارتفاع 
مستوى أداء أعضاء ىيئة التدريس بجامعة ميسان بالمقارنة مع المتوسط الفرضي، 

أعضاء ىيئة التدريس  وأوصت الدراسة بتطوير برنامج تدريبي يسيم في رفع أداء
 بالجامعات وذلك لدعم األعضاء الذين لم يتخرجوا لكميات التربية.

( فقد ىدفت إلى التعرف عمى واقع ممارسة عضوات ىيئة 8181دراسة )السبيعي،  أما
التدريس لميارات تدريس العموم في ضوء معايير الجودة الشاممة من وجية نظر 

 لقرى،عمى طالبات كمية العموم التطبيقية بجامعة أم االطالبات. واشتممت مجتمع الدراسة 
طالبة. وكانت أداة الدراسة عبارة عن استبانة. وتوصمت الدراسة  834وتكونت العينة من 

إلى ضعف درجة ممارسة عضوات ىيئة التدريس ميارات التدريس في ضوء معايير 
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ئة التدريس لميارات الجودة الشاممة، كما أن ىناك اختالف في درجة ممارسة عضوات ىي
تدريس العموم وجميعيا كانت لصالح عضوات ىيئة التدريس بقسم األحياء. وأوصت 
الدراسة بنشر ثقافة الجودة بين عضوات ىيئة التدريس وتوعيتين بأىمية الدورات 

 .التدريبية لصقل مياراتين التدريسية
أداء أعضاء ىيئة  ( إلى بناء نموذج لتقويم8112ىدفت دراسة )الصباطي ومحمد،  كما
وجية نظر الطمبة، كما ىدفت إلى الكشف عن بعض  منفيصل  الممك جامعةفي  تدريسال

المتغيرات التي قد تؤثر في تقويم الطمبة ألداء عضو ىيئة التدريس. تكونت عينة الدراسة 
طالبًا وطالبة تم اختيارىم بالطريقة العشوائية، طبق عمييم نموذج التقويم الذي  782من 
م إعداده من قبل الباحثان. وتوصمت الدراسة إلى أن ىناك فرق ذو داللة إحصائية بين ت

الطمبة تبعا لجنسيم في تقويم أعضاء ىيئة التدريس، وأوصت الدراسة بإعداد دورة 
ألعضاء ىيئة التدريس بالجامعة لتبصيرىم بالنواحي االيجابية من خالل إبعاد المقياس 

 .اءالنواحي السمبية في األدوكيفية تالفي نقاط الضعف و 
( دراسة بعنوان تقويم أداء أعضاء ىيئة التدريس الجامعة لتحقيق 8111)بينسي،  أجرت

جودة التعميم الجامعي في عصر المعمومات. وىدفت الدراسة إلى التعرف عمى واقع أداء 
ريس، أعضاء ىيئة التدريس لمميام الموكمة إلييم، وأىم ما يعيق أداء أعضاء ىيئة التد

استخدمت الدراسة المنيج الوصفي، وتكون المجتمع من كافة أعضاء ىيئة التدريس برتبة 
وأستاذ مساعد ومدرس في الجامعات المصرية في مصر، وتكونت عينة الدراسة من  ستاذأ

عضو. كانت االستبانة أداة الدراسة، وتوصمت الدراسة إلى انخفاض أداء أعضاء  883
س والبحث العممي وخدمة المجتمع، وأبرز المعوقات التي تحول ىيئة التدريس في التدري

دون تحقيق جودة أداء عالية ألعضاء ىيئة التدريس ىي تزايد أعداد الطمبة، وزيادة 
 األعباء التدريسية عمى أعضاء ىيئة التدريس، وضعف التمويل.

محاضرة ( إلى تقويم أداء عضو ىيئة التدريس بال8111دراسة )الراجح وكعكي،  وىدفت
بالرياض. تم استخدام المنيج الوصفي  لمبنات من وجية نظر طالبات كمية التربية

المسحي. واشتمل مجتمع الدراسة عمى جميع طالبات الفرقة الثالثة بالكمية، بينما تكونت 
طالبة تم اختيارىن بالطريقة العشوائية. واستخدمت االستبانة كأداة  888العينة من 

ز النتائج تمكن أعضاء ىيئة التدريس من المقررات التي يدرسوىا، لمدراسة. وكانت أبر 
 وتمتعيم بالموضوعية.

( دراسة بعنوان تقويم أداء عضو ىيئة التدريس 8110أجرى )القرني وآخرون،  كما
بجامعة الممك سعود، ىدفت إلى تطوير منظومة لتقويم أداء عضو ىيئة التدريس 

كافة أعضاء ىيئة التدريس والطمب بالكميات بالجامعة. اشتمل مجتمع الدراسة عمى 
طالب. بينما  11313عضو و 8371والمعاىد التابعة لجامعة الممك سعود والبالغ عددىم 
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طالب. تم بناء استبانة تمثل أداة الدراسة لمعرفة  2741عضو و 047تكونت العينة من 
عدة نماذج لتقويم  آراء العينة حول منظومة التقويم المقترحة. وكان نتاج ىذه الدراسة

 أداء أعضاء ىيئة التدريس بأساليب مختمفة.
 عمى الدراسات السابقة: التعميق
( في ىدف 8110؛ والقرني وآخرون،  8112دراسة كل من )الصباطي ومحمد،  اتفقت

الدراسة ىدفتا إلى بناء نماذج لتقويم أعضاء ىيئة التدريس، إال أنيما اختمفا في أساليب 
( إلى بناء منظومة تقويم 8110ة حيث ىدفت دراسة )القرني وآخرون ، التقويم المعتمد

ألداء أعضاء ىيئة التدريس شاممة ومتكاممة ومتعددة األساليب، بينما اقتصرت دراسة 
( عمى بناء نموذج لتقويم أعضاء ىيئة التدريس بأسموب 8112)الصباطي ومحمد، 

 8188؛ وبريسم،  8188وآخرون، دراسة كل من )قرشم  ىدفتالتقويم من قبل الطمبة. و 
( إلى تقويم األداء التدريسي فقط ألعضاء 8111؛ والراجح وكعكي،  8181 السبيعي،؛ و 

)بينسي، باستخدام أسموب التقويم عن طريق الطالب، واختمفت دراسة  دريسىيئة الت
( عن تمك الدراسات حيث ىدفت إلى تقويم أعضاء ىيئة التدريس بشكل شامل دون 8111

 قتصار عمى األداء التدريسي وذلك باستخدام أسموب التقويم الذاتي. اال
كانت تستيدف الطمبة كمجتمع لمدراسة إال دراسة )بينسي،  ابقةالدراسات الس جميع

وآخرون،  القرني( التي كان مجتمعيا أعضاء ىيئة التدريس فقط، ودراسة )8111
لتدريس وكذلك الطالب. أيضًا ( التي تكون مجتمع الدراسة بيا من أعضاء ىيئة ا8110

( والتي 8112)الصباطي ومحمد، تقارب عدد أفراد العينة في جميع الدراسات عدا دراسة 
( التي كان عدد 8110وآخرون،  القرني)كان العدد فييا يساوي الضعف تقريبا، ودارسة 

منظومة أفراد العينة كبير جدًا؛ ويعود ذلك إلى أن ىدفيا كان أوسع والذي نص عمى بناء 
 عالتدريس بجامعة الممك سعود. كما ويالحظ أن جمي ئةمتكاممة لتقويم أداء عضو ىي

 الدراسات التي تم الرجوع إلييا استخدمت االستبانة كأداة رئيسة وتم االكتفاء بيا.
( في نتائج الدراسة حيث 8181 السبيعي،؛ و  8188دراسة )قرشم وآخرون،  اتفقت

اء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس كما توصمت دراسة توصمتا إلى تدني مستوى األد
( إلى تدني مستوى األداء بكافة أبعاده ألعضاء ىيئة التدريس، وقد 8111 بينسي،)

 يث( ح8111وكعكي،  الراجح؛  8188 بريسم،اختمفت مع تمك النتيجة دراسة كل من )
 توصمتا إلى ارتفاع مستوى األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس.

تمت االستفادة من الدراسات السابقة في تكوين اإلطار النظري، وفي تحديد منيجية  وقد
 الدراسة، وفي بناء أداة الدارسة وىي االستبانة التي سيتم توزيعيا عمى أفراد العينة.

 الدراسة: إجراءات
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 الدراسة: منيج
ويعرفو )العساف،  ،المنيج الوصفي لبقية لإلجابة عمى أسئمة الدراسة استخدمت          
( بأنو "ذلك النوع من البحوث الذي يتم بواسطة استجواب جميع أفراد 848: 8111

مجتمع البحث أو عينة كبيرة منيم، وذلك بيدف وصف الظاىرة المدروسة من حيث 
طبيعتيا ودرجة وجودىا فقط، دون أن يتجاوز ذلك إلى دارسة العالقة أو استنتاج 

 األسباب"

 اسة:وعينة الدر  مجتمع
مجتمع الدراسة من جميع طالبات قسم اإلدارة التربوية بكمية التربية  تكون          

 8741/8742بجامعة الممك سعود المسجمين في الفصل الدراسي الثاني لعام الجامعي 
( 48( طالبة في مرحمة الماجستير و)14( طالبة، بواقع )811والبالغ عددىن اإلجمالي )

تم توزيع االستبانة عمى كافة أفراد المجتمع، وتم استرجاع  وقدوراه. طالبة في مرحمة الدكت
%( من إجمالي أفراد 41.1) سبةبن أيصالحة لمتحميل اإلحصائي  استجابة( 877)

 ( يوضح توزيع أفراد الدراسة وفقًا لمتغير المرحمة الدراسية.8الدراسة، والجدول )
 (8) جدول

 مرحمة الدراسيةأفراد الدراسة وفقًا لمتغير ال توزيع

 المئوية النسبة التكرارات المرحمة

 01.4 38 دكتوراه

 74.8 18 ماجستير

 811.1 877 اإلجمالي

( 38( أن ما يزيد عمى نصف أفراد عينة الدراسة )8من خالل الجدول ) يتضح           
( طالبة بنسبة 18%( بمرحمة الدكتوراه، في حين أن ىناك )01.4طالبة بنسبة )

 %( بمرحمة الماجستير.74.8)
 الدراسة: أداة
الدراسة. وقد تكونت  أسئمةواإلجابة عمى  المعموماتلجمع  كأداءاستخدام االستبانة  تم

 ( فقرة موزعة عمى ثالثة محاور رئيسة ىي: 18االستبانة من )
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 ىيئة  ألعضاءاألول: الخصائص والميارات المتعمقة بالجانب الشخصي  المحور
 التدريس.

 لثاني: الخصائص والميارات المتعمقة بالجانب األكاديمي ألعضاء ىيئة ا المحور
 التدريس. ويتضمن أربعة أبعاد ىي:

 األول: الخصائص والميارات العامة. البعد -
 الثاني: ميارات التخطيط لمتدريس. البعد -
 الثالث: ميارات التدريس الفعمي. البعد -
 الرابع: ميارات التقويم. البعد -

 قترحات لتطوير أداء أعضاء ىيئة التدريس.الثالث: م المحور 
 أداة الدراسة: صدق

وقد تم  ،بيرسون ارتباطحساب االتساق الداخمي لالستبانة، من خالل حساب معامل  تم
حساب معامل االرتباط بين درجة كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكمية لممحور 

 ل التالية.الذي تنتمي إليو العبارة كما توضح ذلك الجداو
 (8) جدول

 ارتباط بيرسون لفقرات محور )الخصائص والميارات المتعمقة بالجانب  معامالت
 ألعضاء ىيئة التدريس( بالدرجة الكمية لممحور الشخصي

 االرتباط معامل الفقرة االرتباط معامل الفقرة
8 1.044** 0 1.278** 
8 1.044** 1 1.211** 
4 1.218** 2 1.148** 
7 1.220** 3 1.117** 

 1.18دال عند مستوى  **
 (4) جدول

 ارتباط بيرسون لفقرات محور )الخصائص والميارات المتعمقة بالجانب  معامالت
 ألعضاء ىيئة التدريس( بالدرجة الكمية لكل ُبعد  األكاديمي

والميارات  الخصائص
 العامة

التخطيط  ميارات
 لمتدريس

التدريس  ميارات
 التقويم ميارات الفعمي
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 معامل الفقرة
 معامل الفقرة االرتباط

 معامل الفقرة االرتباط
 معامل الفقرة االرتباط

 االرتباط

4 1.084** 87 1.078** 48 1.173** 74 1.032** 

81 1.134** 80 1.144** 44 1.104** 01 1.118** 

88 1.178** 81 1.023** 47 1.748** 08 1.188** 

88 1.073** 82 1.144** 40 1.084** 08 1.101** 

84 1.144** 83 1.174** 41 1.244** 04 1.022** 

87 1.004** 84 1.117** 42 1.141** 07 1.274** 

80 1.281** 41 1.224** 43 1.288** 00 1.124** 

81 1.287** 48 1.238** 44 1.284** - - 
82 1.022** - - 71 1.011** - - 
83 1.101** - - 78 1.132** - - 
84 1.044** - - 78 1.172** - - 
81 1.070** - - 74 1.114** - - 
88 1.180** - - 77 1.174** - - 
88 1.241** - - 70 1.223** - - 
84 1.282** - - 71 1.243** - - 
- - - - 72 1.328** - - 
- - - - 73 1.221** - - 

 1.18دال عند مستوى  **
 (7) جدول

ارتباط بيرسون لفقرات محور )مقترحات لتطوير أداء أعضاء ىيئة التدريس(  معامالت
 بالدرجة الكمية لممحور 

 االرتباط معامل الفقرة االرتباط معامل الفقرة
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8 1.203** 7 1.084** 
8 1.133** 0 1.184** 
4 1.114** - - 

 1.18دال عند مستوى  **
 ما( 1.18( أن جميع العبارات دالة عند مستوى )7،  4،  8من خالل الجدول ) يتضح

إلى مؤشرات صدق مرتفعة وكافية  ويشيريدل عمى ارتفاع معامالت االتساق الداخمي، 
 يمكن الوثوق بيا في تطبيق الدراسة الحالية.

 أداة الدراسة: ثبات
( يوضح معامل 0خ، والجدول )قياس ثبات الدراسة باستخدام معامل ثبات الفاكرونبا تم

 الثبات لمحاور أداة الدراسة وذلك كما يمي:
 (0) جدول

 ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة معامل
 الثبات معامل الفقرات عدد المحور الرقم

والمياااااارات المتعمقاااااة بالجاناااااب  الخصاااااائص 8
 1.340 3 الشخصي ألعضاء ىيئة التدريس

 1.344 80 ةوالميارات العام الخصائص 8
 1.347 3 التخطيط لمتدريس ميارات 4
 1.338 82 التدريس الفعمي ميارات 7

 1.374 2 التقويم ميارات 0

والمياااااارات المتعمقاااااة بالجاناااااب  الخصاااااائص 1
 1.484 72 األكاديمي ألعضاء ىيئة التدريس

 1.348 1 لتطوير أداء أعضاء ىيئة التدريس مقترحات 2
 1.338 18 الكمي الثبات

( أن مقياس الدراسة يتمتع بثبات مقبول إحصائيًا، حيث بمغت 0من خالل الجدول ) يتضح
( وىي درجة ثبات عالية، كما تراوحت معامالت 1.338معامل الثبات الكمية )ألفا( ) ةقيم
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(، وىي معامالت ثبات مرتفعة يمكن الوثوق 1.448، 1.348ثبات أداة الدراسة ما بين )
 الحالية. بيا في تطبيق الدراسة 

 اإلحصائية الُمستخدمة في الدراسة: األساليب
استخدام العديد من األساليب اإلحصائية المناسبة باستخدام الحزم اإلحصائية لمعموم  تم

 .Statistical Package for Social Sciences (SPSS)االجتماعية 
دم في محاور طول خاليا المقياس الخماسي )الحدود الدنيا والعميا( المستخ ولتحديد

(، ثم تقسيمو عمى عدد خاليا المقياس لمحصول عمى 7=8-0الدراسة، تم حساب المدى )
( بعد ذلك تم إضافة ىذه القيمة إلى أقل قيمة 1.31=  7/0طول الخمية الصحيح أي )

في المقياس )أو بداية المقياس وىي الواحد الصحيح( وذلك لتحديد الحد األعمى ليذه 
 ح طول الخاليا كما يأتي :الخمية، وىكذا أصب

 يمثل درجة استجابة )غير موافق بشدة( نحو كل عبارة  8.31إلى  8 من
 باختالف المحور المراد قياسو.

 يمثل درجة استجابة )غير موافق( نحو كل عبارة باختالف  8.11إلى  8.38 من
 المحور المراد قياسو.

 بارة باختالف يمثل درجة استجابة )محايد( نحو كل ع 4.71إلى  8.18 من
 المحور المراد قياسو.

 يمثل درجة استجابة )موافق( نحو كل عبارة باختالف  7.81إلى  4.78 من
 المحور المراد قياسو.

 يمثل درجة استجابة )موافق بشدة( نحو كل عبارة باختالف  0.1إلى  7.88 من
 المحور المراد قياسو.

 ذلك تم حساب المقاييس اإلحصائية التالية: وبعد
 والنسب المئوية لمتعرف عمى الخصائص الشخصية والوظيفية ألفراد  كراراتالت

عينة الدراسة، وكذلك تحديد استجابات أفرادىا تجاه عبارات المحاور الرئيسية 
 التي تتضمنيا الدراسة.

 معامل (ارتباط بيرسونPearson correlation لحساب صدق االتساق )
 الّداخمي ألداة الدراسة.

 ألفاكرو  معامل( نباخCronbach's Alpha لحساب معامل ثبات المحاور )
  المختمفة ألداة الدراسة. 

 الحسابي "  المتوسطMean وذلك لمعرفة مدى ارتفاع أو انخفاض استجابات "
 الرئيسة )متوسطات العبارات(. حاورأفراد الدراسة عن الم
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 استخدام االنحراف المعياري  تم"Standard Deviation" دى لمتعرف عمى م
انحراف استجابات أفراد الدراسة لكل عبارة من عبارات متغيرات الدراسة، ولكل 

متوسطيا الحسابي. ويالحظ أن االنحراف  نمحور من المحاور الرئيسة ع
المعياري يوضح التشتت في استجابات أفراد عينة الدراسة لكل عبارة من عبارات 

ما اقتربت قيمتو من الصفر متغيرات الدراسة، إلى جانب المحاور الرئيسة، فكم
 تركزت االستجابات وانخفض تشتتيا بين المقياس.

 اختبار )ت( لعينتين مستقمتين ) اماستخد تمIndependent Sample T-
Test لمتعرف عمى الفروق في استجابات أفراد عينة الدراسة نحو محاور )

 ة الدراسية(.الدراسة باختالف متغيرات الدراسة والتي تنقسم إلى فئتين )المرحم

 الدراسة: نتائج
األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس بقسم  مستوىما : األولالسؤال  عن اإلجابة

 اإلدارة التربوية بجامعة الممك سعود من وجية نظر الطالبات؟
ىذا السؤال تم استخدام التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية  عن لإلجابة

 :كاآلتيالستجابات أفراد عين الدراسة،  واالنحراف المعياري
والميارات المتعمقة بالجانب الشخصي ألعضاء ىيئة  الخصائص :أوالً 

 التدريس
 (1) جدول

 التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدراسة نحو  يوضح
 والميارات المتعمقة بالجانب الشخصي ألعضاء ىيئة التدريس الخصائص

 الفقرات م

 الموافقة درجة

المتوسط
 

الحسابي
 

االنحراف
 

المعياري
 

الترتيب
 

 موافق
 موافق غير موافق غير محايد موافق بشدة 

 بشدة
 % ك % ك % ك % ك % ك

مستجدات  مواكبة 8
 4 1.37 4.72 8.7 8 1.4 81 70.3 11 47.2 01 88.8 81 التخصص العممي.

8 
جميع اآلراء  احترام
ن  كانت مخالفة وا 

 لمرأي الشخصي.
3 0.1 73 44.4 07 42.0 81 83.8 3 0.1 4.80 1.42 1 

 3 8.17 8.14 83.8 81 84.1 47 42.0 07 84.7 83 8.7 8النقد  تقبل 4
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 الفقرات م

 الموافقة درجة

المتوسط
 

الحسابي
 

االنحراف
 

المعياري
 

الترتيب
 

 موافق
 موافق غير موافق غير محايد موافق بشدة 

 بشدة
 % ك % ك % ك % ك % ك

بموضوعية ورحابة 
 صدر.

7 
لتطوير الذات  السعي

في ضوء نقاط القوة 
 والضعف.

81 1.4 83 84.7 08 41.8 47 84.1 81 84.4 8.38 8.88 2 

0 
باالتزان  التحمي

االنفعالي وضبط 
 الذات.

81 88.8 07 42.0 73 44.4 88 80.4 7 8.3 4.44 1.42 7 

1 
بداء  احترام الوقت وا 

قدرة عالية في إدارتو 
 بفاعمية.

87 81.2 18 74.8 47 84.1 87 4.2 81 1.4 4.04 8.81 8 

حس المبادرة  امتالك 2
 0 8.13 4.84 1.4 81 80.4 88 74.8 18 81.3 41 84.4 81 والتعاون.

المباقة وحسن  إظيار 3
 8 1.42 4.20 8.3 7 0.1 3 84.8 78 43.4 01 84.1 47 الخمق مع اآلخرين.

 - 1.24 4.87 الحسابي العام المتوسط
( أن محور الخصائص والميارات المتعمقة بالجانب 1من خالل الجدول ) يتضح

تراوحت المتوسطات الحسابية ليم  ( فقرات3الشخصي ألعضاء ىيئة التدريس يتضمن )
من فئات المقياس  والرابعة(، وىذه المتوسطات تقع بالفئتين الثالثة 4.20، 8.14بين )

المتدرج الخماسي، وُتشير النتيجة السابقة إلى تفاوت استجابات أفراد عينة الدراسة حول 
سم اإلدارة الخصائص والميارات المتعمقة بالجانب الشخصي ألعضاء ىيئة التدريس بق

 التربوية بجامعة الممك سعود.
(، وىذا يدل عمى أن الخصائص والميارات 4.87المتوسط الحسابي العام ) يبمغ

المتعمقة بالجانب الشخصي ألعضاء ىيئة التدريس جاءت بدرجة متوسطة. وتختمف ىذه 
( التي أظيرت ارتفاع مستوى أعضاء ىيئة 8188النتيجة مع نتيجة دراسة )بريسم، 

 8188تدريس مقارنة المتوسط الفرضي، كما تختمف مع دراسة كل من )قرشم وآخرون، ال
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( والتي أظيرت قصور األداء التدريسي ألعضاء 8111؛ وبينسي،  8181؛ والسبيعي، 
 ىيئة التدريس.

( أن أبرز الفقرات التي تعكس الخصائص والميارات 1النتائج بالجدول ) أوضحت
عضاء ىيئة التدريس بقسم اإلدارة التربوية تتمثل في بالجانب الشخصية أل المتعمقة
 ( مرتبة تنازليًا وفقًاَ لممتوسط الحسابي ليا، وذلك عمى النحو التالي:8،  1،  3الفقرات )
المباقااة وحساان الخمااق مااع اآلخاارين( بالمرتبااة  إظيااار( وىااي )3الفقاارة ) جاااءت -

ذلااك إلااى  زىويعاا(، 1.42( وانحااراف معياااري )4.20األولااى بمتوسااط حسااابي )
 جودة معايير اختيار وتوظيف أعضاء ىيئة التدريس.

بااداء قاادرة عاليااة فااي إدارتااو بفاعميااة(  احتاارام( وىااي )1الفقاارة ) جاااءت - الوقاات وا 
ذلاك  ويعازى(، 8.81( وانحراف معياري )4.04بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي )

ارة الوقااات الىتماااام أعضااااء ىيئاااة التااادريس بالوقااات وإليماااانيم بأىمياااة جاااودة إد
 لتسريع التطوير.

مسااتجدات التخصااص العممااي( بالمرتبااة الثالثااة  مواكبااة( وىااي )8الفقاارة ) جاااءت -
ذلااك إلااى حاارص  ويعاازى(، 1.37( وانحااراف معياااري )4.72بمتوسااط حسااابي )

 جامعة الممك سعود عمى تنمية أعضاء ىيئة التدريس المنتسبين ليا مينيًا.
 المتعمقااةفقاارات بمحااور الخصااائص والميااارات  الث( أن أقاال ثاا1النتااائج بالجاادول ) بيناات

 7،  8بالجانب الشخصي ألعضاء ىيئة التدريس بقسم اإلدارة التربوية تتمثل في الفقارات )
 ( مرتبة تنازليًا وفقًاَ لممتوسط الحسابي ليا، وذلك عمى النحو التالي:4، 

ن كانات مخالفاة لمارأي مياعج احتارام( وىاي )8الفقرة ) جاءت - الشخصاي(  اآلراء وا 
 ويعاازى(. 1.42( وانحااراف معياااري )4.80) يبالمرتبااة السادسااة بمتوسااط حساااب

ذلك إلى محاولة أعضاء ىيئة التدريس إلى تصحيح ما يعرضو عمييم الطمبة من 
 آراء وأفكار.

لتطااوير الااذات فااي ضااوء نقاااط القااوة والضااعف(  السااعي( وىااي )7الفقاارة ) جاااءت -
(. وقاد يرجاع 8.88( وانحراف معياري )8.38) بيبالمرتبة السابعة بمتوسط حسا

 ذلك إلى قصور تفعيل نتائج التقويم وتزويد األعضاء بتمك النتائج.
النقااد بموضااوعية ورحابااة صاادر( بالمرتبااة الثامنااة  تقباال( وىااي )4الفقاارة ) جاااءت -

يعازى ذلاك إلاى انشاغال  وقد(. 8.17( وانحراف معياري )8.14) يبمتوسط حساب
س باألعباء الممقاة عمييم سواء كانت أكاديمية أو إدارية فكر أعضاء ىيئة التدري
 أو بحثية أو مجتمعية.
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: محور الخصائص والميارات المتعمقة بالجانب األكاديمي ألعضاء ىيئة ثانياً 
 التدريس
عمى الخصائص والميارات المتعمقة بالجانب األكاديمي ألعضاء ىيئة التدريس  لمتعرف

ة الممك سعود، تم استخدام التكرارات والنسب المئوية بقسم اإلدارة التربوية بجامع
والمتوسطات الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد عين الدراسة، وذلك عمى 

 النحو التالي:
 والميارات العامة الخصائص بعد -8

 (2) جدول
 أفراد الدراسة باتالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية الستجا يوضح

 والميارات العامة ألعضاء ىيئة التدريس الخصائص بعدنحو  

 الفقرات م

 الموافقة درجة

المتوسط
 

الحسابي
 

االنحراف
 

المعياري
 

الترتيب
 

 موافق
 موافق غير موافق غير محايد موافق بشدة 

 بشدة 
 % ك % ك % ك % ك % ك

خصائص طمبة الدراسات  تفيم 4
 88 1.43 4.88 0.1 3 84.4 81 78.2 11 41.1 77 3.4 88 عاتيا.العميا ومرا

من المادة العممية  التمكن 81
 2 8.12 4.77 3.4 88 0.1 3 44.4 73 43.4 01 84.4 81 التي يتم تدريسيا.

الطالبات عمى إجراء  حث 88
 4 8.18 4.38 8.7 8 4.2 87 84.1 47 41.8 08 84.8 78 البحوث العممية.

88 
بات عمى نشر الطال حث

البحوث في المجالت العممية 
 العالمية.

81 1.4 43 81.7 43 81.7 81 83.8 48 88.8 8.23 8.80 80 

84 
الطالبات عمى االلتزام  حث

باألمانة العممية وأخالقيات 
 البحث العممي.

71 48.4 08 41.8 41 81.3 88 3.4 7 8.3 4.31 8.10 8 

87 
مع الطالبات بالطرق  التواصل
ة الحديثة )إيميل، واتس التقنيّ 

 أب، وغيرىا(.
43 81.7 13 72.8 87 81.2 88 3.4 8 8.7 4.34 1.47 8 

بأوقات المحاضرة  االلتزام 80
 7 1.43 4.23 7.8 1 7.8 1 84.1 47 70.3 11 88.8 48 ابتداًء وانتياًء.
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 الفقرات م

 الموافقة درجة

المتوسط
 

الحسابي
 

االنحراف
 

المعياري
 

الترتيب
 

 موافق
 موافق غير موافق غير محايد موافق بشدة 

 بشدة 
 % ك % ك % ك % ك % ك

قدر عالي من  امتالك 81
 3 1.40 4.81 8.3 7 81.2 87 78.2 11 84.8 78 4.2 87 المرونة.

82 
عمى جودة العالقات  الحرص

اإلنسانية مع الطالبات، 
 واحترامين.

81 83.8 18 74.8 71 82.3 87 4.2 8 8.7 4.12 1.44 0 

 1 1.47 4.18 8.7 8 4.2 87 44.4 73 42.0 07 83.8 81 الحوار مع الطالبات. ببا فتح 83

الطالبات معموماتيًا حال  دعم 84
 84 8.80 4.81 88.8 81 81.2 87 47.2 01 81.7 43 88.8 81 حاجتين.

81 
اإلرشاد لمطالبات حال  تقديم

رغبتين، واإلجابة عمى 
 استفساراتين.

81 88.8 78 84.8 03 71.4 81 84.4 3 0.1 4.81 8.18 4 

الطالبات بفنيات البحث  تزويد 88
 88 8.88 4.83 4.2 87 88.0 83 71.4 03 80.1 41 88.0 83 العممي وأخالقياتو.

الوازع الديني واألخالقي  تنمية 88
 87 8.84 4.17 88.0 83 80.1 41 84.7 83 48.4 71 88.8 81 لدى الطالبات.

84 

في كافة مجاالت  الوضوح
التعميمية )األىداف،  ةالعممي

مفردات المقرر، المتطمبات، 
التقويم ومعاييره، العالقة مع 

 الطالبات(

88 80.4 43 81.7 71 48.4 48 88.8 1 7.8 4.81 8.81 81 

 - 1.28 4.78 الحسابي العام المتوسط
( أن محور الخصائص والميارات العامة ألعضاء ىيئة 2من خالل الجدول ) يتضح

( فقرة تراوحت المتوسطات 80التدريس بكمية التربية جامعة الممك سعود يتضمن )
والرابعة من  (، وىذه المتوسطات تقع بالفئتين الثالثة4.34،  8.23الحسابية ليم بين )

فئات المقياس المتدرج الخماسي، وُتشير النتيجة السابقة إلى تفاوت استجابات أفراد عينة 
األكاديمي ألعضاء ىيئة  نبالدراسة حول واقع الخصائص والميارات المتعمقة بالجا

 التدريس في مجال الخصائص والميارات العامة.
عمى أن واقع الخصائص والميارات (، وىذا يدل 4.78المتوسط الحسابي العام ) يبمغ

التربوية جاءت بدرجة عالية. وتختمف ىذه  دارةالعامة ألعضاء ىيئة التدريس بقسم اإل
؛ وبينسي،  8181؛ والسبيعي،  8188النتيجة مع دراسة كل من )قرشم وآخرون، 
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( والتي أظيرت انخفاص األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس. بينما تتفق ىذه 8111
 يس( التي توصمت إلى تمكن أعضاء ىيئة التدر 8111نتيجة مع دراسة )الراجح وكعكي، ال

( التي أظيرت ارتفاع مستوى 8188في الجانب التدريسي، كما تتفق مع دارسة )بريسم، 
 أعضاء ىيئة التدريس في األداء التدريسي. 

ارات العامة ( أن أبرز الفقرات التي تعكس الخصائص والمي2النتائج بالجدول ) أوضحت
( مرتبة 88،  84،  87في الفقرات ) تمثلألعضاء ىيئة التدريس بقسم اإلدارة التربوية ت

 تنازليًا وفقًاَ لممتوسط الحسابي ليا، وذلك عمى النحو التالي:
مع الطالبات باالطرق التقنّياة الحديثاة )إيميال،  التواصل( وىي )87الفقرة ) جاءت -

( وانحاراف معيااري 4.34ولاى بمتوساط حساابي )وغيرىا(( بالمرتباة األ  ب،واتس أ
ذلااك إلااى ساارعة الوسااائل التقنيااة فااي التواصاال مااا يساااعد عمااى  ويعاازى(، 1.47)

 إدارة أعضاء ىيئة التدريس لوقتيم.
الطالبات عماى االلتازام باألماناة العممياة وأخالقياات  حث( وىي )84الفقرة ) جاءت -

( وانحاااراف معيااااري 4.31) البحاااث العمماااي( بالمرتباااة الثانياااة بمتوساااط حساااابي
 الىتمام الجامعة بمعايير البحث العممي وأخالقياتو. وذلك(، 8.10)

الطالبااات عمااى إجااراء البحااوث العمميااة( بالمرتبااة  حااث( وىااي )88الفقاارة ) جاااءت -
ذلااك إلااى  ويرجااع(، 8.18( وانحااراف معياااري )4.38الثالثااة بمتوسااط حسااابي )

عممااي  عمااى األقاال ونشااره كمتطمااب  اشااتراط الجامعااة عمااى الطالبااات إجااراء بحااث
 لمناقشة الرسالة.

( أن أقااال ثاااالث فقااارات بمحاااور الخصاااائص والمياااارات العاماااة 2النتاااائج بالجااادول ) بينااات
( مرتباة 88،  88،  84ألعضاء ىيئة التدريس بقسم اإلدارة التربوياة تتمثال فاي الفقارات )

 الي:تنازليًا وفقًاَ لممتوسط الحسابي ليا، وذلك عمى النحو الت
الطالبات معموماتيًا حال حاجتين( بالمرتباة الثالثاة  دعم( وىي )84الفقرة ) جاءت -

ويعاااود ذلاااك إلاااى  ،(8.80) معيااااري( وانحاااراف 4.81عشااار بمتوساااط حساااابي )
اعتماااد الطالبااات عمااى أنفسااين فااي الحصااول عمااى المعمومااات خاصااة مااع إتاحااة 

 الجامعة الوصول لقواعد المعمومات مجانا لمنسوبييا.
الوازع الديني واألخالقاي لادى الطالباات( بالمرتباة  تنمية( وىي )88الفقرة ) اءتج -

وقد يرجع ذلك  ،(8.84( وانحراف معياري )4.17) يالرابعة عشر بمتوسط حساب
 إلى رشد ووعي طالبات الدراسات العميا.

الطالبات عمى نشار البحاوث فاي المجاالت العممياة  حث( وىي )88الفقرة ) جاءت -
( وانحااراف معياااري 8.23) يبالمرتبااة الخامسااة عشاار بمتوسااط حساااب العالميااة(
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(، ويعزى ذلاك إلاى حاجاة النشار فاي المجاالت العممياة العالمياة إلاى وقات 8.80)
دون تحقيااق شاارط نشاار بحااث  لطوياال نساابيا لقبااول البحااث األماار الااذي قااد يحااو

 عممي قبل المناقشة، وتوفر المجالت العربية المحكمة وسرعة النشر بيا.

 التخطيط لمتدريس ميارات بعد -8
ميارات التخطيط لمتدريس لدى أعضاء ىيئة التدريس بقسم اإلدارة  مستوىعمى  لمتعرف

التربوية بجامعة الممك سعود، تم استخدام التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية 
 الي:واالنحراف المعياري الستجابات أفراد عين الدراسة، وذلك عمى النحو الت

 (3) جدول
 بعدالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدراسة نحو  يوضح
لمتدريس لدى أعضاء ىيئة التدريس بقسم اإلدارة التربوية بجامعة الممك  التخطيطميارات 

 سعود

 الفقرات م

 الموافقة درجة

المتوسط
 

الحسابي
 

االنحراف
 

المعياري
 

الترتيب
 

 موافق
 موافق غير موافق غير محايد موافق بشدة 

 بشدة 
 % ك % ك % ك % ك % ك

87 

الطالباااااااااات  تسااااااااميم
توصاااااااايف المقاااااااارر 
بدايااااااااااااة الفصاااااااااااال 

 الدراسي.
17 77.7 71 82.3 41 81.3 3 0.1 8 8.7 7.13 8.11 8 

80 

المراجااااااااااع  تحديااااااااااد
األولياااااااة والثانوياااااااة 
لمفااردات المقاارر فااي 

 التوصيف.
71 48.4 83 84.7 81 83.8 47 84.1 81 1.4 4.71 8.47 7 

81 

متطمبااااااات  توضاااااايح
المقاااااااااارر وتاااااااااااري  
تسااااااااااااميمييا فااااااااااااي 

 .وصيفالت
 

77 41.1 41 80.1 47 84.1 83 84.7 8 8.7 4.17 8.80 4 
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 الفقرات م

 الموافقة درجة

المتوسط
 

الحسابي
 

االنحراف
 

المعياري
 

الترتيب
 

 موافق
 موافق غير موافق غير محايد موافق بشدة 

 بشدة 
 % ك % ك % ك % ك % ك

82 
أناااااااااااواع  توضااااااااااايح

التقاااويم وزمناااو فااااي 
 التوصيف.

87 81.2 71 82.3 73 44.4 87 81.2 3 0.1 4.44 8.88 0 

83 

توزيااااااااااع  توضاااااااااايح
 الااااااااااادرجات عماااااااااااى
متطمباااااااات المقااااااارر 
والتقاااااااااااااويم فاااااااااااااي 

 التوصيف.

47 84.1 07 42.0 43 81.7 87 4.2 7 8.3 4.14 8.14 8 

84 
معاااااااااايير  توضااااااااايح

التقااااويم فااااي بدايااااة 
 الفصل الدراسي.

87 81.2 77 41.1 47 84.1 87 81.2 83 88.0 4.88 8.82 1 

أىاااداف كااال  توضااايح 41
 3 8.41 8.30 81.3 41 81.2 87 44.4 73 80.4 88 84.4 81 محاضرة في بدايتيا.

48 
عماااى تحقياااق  العمااال

األىااااداف التاااااي تااااام 
 تحديدىا مسبقًا.

83 88.0 47 84.1 01 47.2 81 83.8 81 88.8 4.13 8.82 2 

 - 1.48 4.78 الحسابي العام المتوسط
( أن محور ميارات التخطيط لمتدريس لدى أعضاء 3من خالل الجدول ) يتضح

( فقرات تراوحت المتوسطات 3عة الممك سعود يتضمن )ىيئة التدريس بكمية التربية جام
(، وىذه المتوسطات تقع بالفئتين الثالثة والرابعة من 7.13،  8.30الحسابية ليم بين )

فئات المقياس المتدرج الخماسي، وُتشير النتيجة السابقة إلى تفاوت استجابات أفراد عينة 
ضاء ىيئة التدريس بكمية التربية الدراسة حول واقع ميارات التخطيط لمتدريس لدى أع

 جامعة الممك سعود.
(، وىذا يدل عمى أن واقع ميارات التخطيط 4.78المتوسط الحسابي العام ) يبمغ

لمتدريس لدى أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية جامعة الممك سعود جاءت بدرجة 
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تي أشارت ( ال8188ىذه النتيجة مع دراسة كل من )قرشم وآخرون،  وتختمفعالية. 
( 8181قصور األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس كما تختمف مع دراسة )السبيعي، 

التي توصمت إلى ضعف درجة ممارسة عضوات ىيئة التدريس لميارات التدريس في ضوء 
؛  8188معايير الجودة الشاممة. في حين تتفق ىذه النتيجة مع دراسة كل من )بريسم، 

التي توصمت إلى ارتفاع مستوى األداء التدريسي ألعضاء ىيئة ( 8111والراجح وكعكي، 
 التدريس.

ميارات التخطيط لمتدريس  تتعمقثالث فقرات  أبرز( أن 3النتائج بالجدول ) بينت
 الفقراتالتربوية بجامعة الممك سعود تتمثل في  دارةلدى أعضاء ىيئة التدريس بقسم اإل

 وسط الحسابي ليا ، وذلك عمى النحو التالي:لممت َ وفقاً ( ومرتبة تنازلياً 83،81، 87)
الطالبات توصيف المقرر بداية الفصال الدراساي(  تسميم( وىي )87الفقرة ) جاءت -

(، وىااذا ياادل 8.1( وانحااراف معياااري )7.13بالمرتبااة األولااى بمتوسااط حسااابي )
عمى أن ىناك موافقة بين أفراد الدراسة عمى أن أعضااء ىيئاة التادريس يساممون 

 ت توصيف المقرر بداية الفصل الدراسي.الطالبا
توزيع الدرجات عمى متطمباات المقارر والتقاويم  توضيح( وىي )83الفقرة ) جاءت -

( وانحاااراف معيااااري 4.14فاااي التوصااايف( بالمرتباااة الثانياااة بمتوساااط حساااابي )
(، وىااذا ياادل عمااى أن ىناااك موافقااة بااين أفااراد الدراسااة عمااى أن أعضاااء 8.14)

توزيااع الاادرجات عمااى متطمبااات المقاارر والتقااويم فااي  ىيئااة التاادريس يوضااحون
 التوصيف.

متطمباااات المقاااارر وتااااري  تسااااميمييا فااااي  توضاااايح( وىاااي )81الفقاااارة ) جااااءت -
(، 8.80( وانحاراف معيااري )4.17التوصيف( بالمرتبة الثالثة بمتوسط حساابي )

س وىذا يدل عمى أن ىناك موافقة بين أفراد الدراسة عمى أن أعضاء ىيئاة التادري
 يوضحون متطمبات المقرر وتاري  تسميمييا في التوصيف.

ميارات التخطيط  تتعمق( أن أقل ثالث فقرات 3النتائج بالجدول ) بينت كما
التربوية بجامعة الممك سعود تتمثل في  دارةلمتدريس لدى أعضاء ىيئة التدريس بقسم اإل

سابي ليا، وذلك عمى النحو ( مرتبة تنازليًا وفقًاَ لممتوسط الح41،  48،  84الفقرات )
 التالي:
معااايير التقااويم فااي بدايااة الفصاال الدراسااي(  توضاايح( وىااي )84الفقاارة ) جاااءت -

 (.8.82( وانحراف معياري )4.88) بيحسا بمتوسطبالمرتبة السادسة 
عماى تحقياق األىاداف التاي تام تحديادىا مسابقًا(  العمل( وىي )48الفقرة ) جاءت -

 (.8.82( وانحراف معياري )4.13) بيابالمرتبة السابعة بمتوسط حس
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أىااداف كاال محاضاارة فااي باادايتيا( بالمرتبااة  توضاايح( وىااي )41الفقاارة ) جاااءت -
النتيجاة فاي  وتعازى(. 8.41( وانحاراف معيااري )8.30) يالثامنة بمتوسط حساب

الفقرات الثالث إلى قيام أعضاء ىيئة التدريس بتحديد متطمبات اجتيااز المقارر ال 
مك المتطمبات، الفتراض أن طالبة الدراسات العميا قادرة عماى تقادير معايير تقويم ت

معايير تقويم األعمال المطموبة منيا، كما أنو غالباا يقادم أعضااء ىيئاة التادريس 
توصيف لممقرر بداياة الفصال الدراساة يشامل أىاداف المقارر إال أن عماى الطالباة 

 خرى.األ باتتحقيقيا بنفسيا من خالل أوراق العمل والمتطم

 التدريس الفعمي ميارات بعد -4
ميارات التدريس الفعمي لدى أعضاء ىيئة التدريس بقسم  مستوىعمى  لمتعرف

اإلدارة التربوية بجامعة الممك سعود، تم استخدام التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات 
 التالي:الحسابية واالنحراف المعياري الستجابات أفراد عين الدراسة، وذلك عمى النحو 

 (4) جدول
 بعدالتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدراسة نحو  يوضح

الفعمي لدى أعضاء ىيئة التدريس بقسم اإلدارة التربوية بجامعة الممك  التدريسميارات 
 سعود

 الفقرات م

 الموافقة درجة
المتوسط
 

الحسابي
 

االنحراف
 

المعياري
 

الترتيب
 

 فقموا
 غير محايد موافق بشدة 

 موافق

 غير
 موافق

 بشدة 
 % ك % ك % ك % ك % ك

الحمااااااااس  إظياااااااار 48
 88 8.88 4.83 1.4 81 84.7 83 41.8 08 84.1 47 84.4 81 أثناء التدريس.

مواضاااااااااايع  طاااااااااارح 44
 88 8.81 4.88 0.1 3 88.8 48 84.8 78 41.1 77 88.0 83 ومعمومات حديثة.

47 

دات مفااااااار  معالجاااااااة
المقرر بمستوى من 
العمااق يتناسااب مااع 
قاااااااااادرات طالبااااااااااات 

 الدراسات العميا.

83 88.0 78 84.8 77 41.1 83 84.7 88 3.4 4.83 8.87 84 

 4 8.81 4.84 3.4 88 81.2 87 82.3 71 48.4 71 80.4 88التسمساااااال  مراعاااااااة 40
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 الفقرات م

 الموافقة درجة

المتوسط
 

الحسابي
 

االنحراف
 

المعياري
 

الترتيب
 

 فقموا
 غير محايد موافق بشدة 

 موافق

 غير
 موافق

 بشدة 
 % ك % ك % ك % ك % ك
المنطقي في الشارح 
 وتقديم المعمومات.

41 

أساااااااليب  اساااااتخدام
 تااااااادريس متمركااااااازة
حااااااااااول المااااااااااتعمم، 
وتحاااث عماااى الاااتعمم 

 الذاتي.

88 80.4 71 48.4 71 48.4 87 81.2 1 7.8 4.43 8.11 7 

42 
وساااااااائل  اساااااااتخدام

التقنيااة الحديثااة فااي 
التااااااادريس، وحاااااااث 
 الطالبات عمى ذلك.

87 4.2 41 80.1 17 77.7 81 88.8 87 4.2 4.87 8.11 87 

43 
فااي أنشااطة  التنويااع

التعمااااايم ومتطمباااااات 
جماعية المقرر بين 

 وفردية.
87 81.2 08 41.8 71 48.4 87 4.2 3 0.1 4.74 8.11 4 

44 
المقااااااااااااارر  رباااااااااااااط

بااااالمقررات األخاااارى 
وتوضاااااااااايح تماااااااااااك 

 .لعالقةا
7 8.3 83 84.7 41 80.1 01 47.2 81 83.8 8.07 8.13 82 

71 
المااادة العمميااة  ربااط

باألحااااداث المحميااااة 
 والعالمية.

83 88.0 78 84.8 08 41.8 87 81.2 3 0.1 4.81 8.11 81 

78 

الطالبااات عمااى  حااث
طااااااااااارح األسااااااااااائمة 
واالستفسااااااااااااااااارات، 
وتشااااااجيعيم عمااااااى 

 ذلك.

87 81.2 71 82.3 73 44.4 87 81.2 3 0.1 4.44 8.88 3 
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 الفقرات م

 الموافقة درجة

المتوسط
 

الحسابي
 

االنحراف
 

المعياري
 

الترتيب
 

 فقموا
 غير محايد موافق بشدة 

 موافق

 غير
 موافق

 بشدة 
 % ك % ك % ك % ك % ك

78 
الطالبااات عمااى  حااث

الرجوع إلاى مصاادر 
الااااتعمم اإللكترونيااااة 

 الموثوقة.
47 84.1 01 47.2 41 80.1 81 88.8 3 0.1 4.11 8.84 8 

74 

 أسااااااااااااائمة طااااااااااااارح
ومشاااااااااااااكالت وآراء 
متعارضاااااة بطريقاااااة 
تحث الطالبات عماى 

 لعمماااااااايالتفكياااااااار ا
 الناقد.

83 88.0 07 42.0 77 41.1 83 88.0 81 1.4 4.41 8.12 0 

77 
عمااااااى إدارة  القاااااادرة

الحااااااااااااااوار فااااااااااااااي 
 المحاضرة بفاعمية.

88 80.4 11 78.2 77 41.1 81 1.4 3 0.1 4.07 8.18 8 

70 

الطالبااااااات  تشااااااجيع
عمااااااااااااى الحااااااااااااوار 

والتصااحيح  العممااي،
الفاااوري لممعموماااات 

 الخاطئة.

87 4.2 01 43.4 73 44.4 83 88.0 3 0.1 4.40 8.18 2 

مفاااااااااردات  تغطياااااااااة 71
 1 1.44 4.40 7.8 1 84.4 81 41.8 08 47.2 01 88.8 81 المقرر بشكل وافي.

72 
الفااااااااروق  مراعاااااااااة

الفرديااة أثناااء تقااديم 
 المادة العممية.

87 4.2 47 84.1 77 41.1 43 81.7 87 4.2 8.42 8.84 80 

73 
األفكااااااااااااار  طاااااااااااارح

لمسااااااعدة  بحثياااااةال
الطالباااااااااات عماااااااااى 

 البحث العممي.
87 4.2 87 81.2 73 44.4 78 84.8 81 88.8 8.30 8.84 81 
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 الفقرات م

 الموافقة درجة

المتوسط
 

الحسابي
 

االنحراف
 

المعياري
 

الترتيب
 

 فقموا
 غير محايد موافق بشدة 

 موافق

 غير
 موافق

 بشدة 
 % ك % ك % ك % ك % ك

 - 1.37 4.87 الحسابي العام المتوسط
( أن محور ميارات التدريس الفعمي لدى أعضاء 4من خالل الجدول ) يتضح

( فقرة تراوحت المتوسطات 82جامعة الممك سعود يتضمن ) ىيئة التدريس بكمية التربية
(، وىذه المتوسطات تقع بالفئتين الثانية والرابعة من 4.11،  8.07الحسابية ليم بين )

فئات المقياس المتدرج الخماسي، وُتشير النتيجة السابقة إلى تفاوت استجابات أفراد عينة 
أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية  الدراسة حول واقع ميارات التدريس الفعمي لدى

 جامعة الممك سعود.
(، وىذا يدل عمى أن واقع ميارات التدريس 4.87المتوسط الحسابي العام ) يبمغ

الممك سعود جاءت بدرجة  عةالفعمي لدى أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية جام
ظيرت ارتفاع ( التي أ8188ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )بريسم،  وتختمفمتوسطة.

مستوى أعضاء ىيئة التدريس مقارنة المتوسط الفرضي، كما تختمف مع دراسة كل من 
( والتي أظيرت قصور 8111؛ وبينسي،  8181؛ والسبيعي،  8188)قرشم وآخرون، 

 األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس.
س ( أن أبرز الفقرات التي تعكس ميارات التدري4النتائج بالجدول ) أوضحت

في  تتمثلالفعال لدى أعضاء ىيئة التدريس بقسم اإلدارة التربوية بجامعة الممك سعود 
ليا، وذلك عمى النحو  حسابي( مرتبة تنازليًا وفقًا لممتوسط ال43،  77،  78الفقرات )
 التالي:
الطالباااات عماااى الرجاااوع إلاااى مصاااادر الاااتعمم  حاااث( وىاااي )78الفقااارة ) جااااءت -

( وانحاراف معيااري 4.11مرتبة األولى بمتوسط حسابي )اإللكترونية الموثوقة( بال
ذلااك إلااى حاارص أعضاااء ىيئااة التاادريس عمااى تجويااد مخرجااات  ويرجااع(، 8.84)

 الدراسات العميا.
عماااى إدارة الحاااوار فاااي المحاضااارة بفاعمياااة(  القااادرة( وىاااي )77الفقااارة ) جااااءت -

ذلاك  عازىوي(، 8.18( وانحراف معياري )4.07بالمرتبة الثانية بمتوسط حسابي )
إلااى جاااودة تأىيااال واختياااار أعضااااء ىيئااة التااادريس بالجامعاااة واساااتمرار التنمياااة 

 المينية ليم.
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ومتطمبااات المقاارر باااين  عماايمفااي أنشااطة الت التنويااع( وىااي )43الفقاارة ) جاااءت -
( وانحاااراف معيااااري 4.74جماعياااة وفردياااة( بالمرتباااة الثالثاااة بمتوساااط حساااابي )

بااات المقااررات تتساام بالثقاال مااا يتطمااب ذلااك إلااى أن بعااض متطم ويعاازى(، 8.11)
 فريق عمل إلتماميا.

التااادريس الفعاااال لااادى  مياااارات( أن أقااال ثاااالث فقااارات بمحاااور 4النتاااائج بالجااادول ) بينااات
،  72أعضاء ىيئة التدريس بقسم اإلدارة التربوية بجامعة الممك سعود تتمثل في الفقارات )

 ليا، وذلك عمى النحو التالي:( مرتبة تنازليًا وفقًا لممتوسط الحسابي 44،  73
الفااروق الفرديااة أثناااء تقااديم المااادة العمميااة(  مراعاااة( وىااي )72الفقاارة ) جاااءت -

(، 8.84( وانحااراف معياااري )8.42بالمرتبااة الخامسااة عشاار بمتوسااط حسااابي )
ذلااك إلااى أن الفااروق الفرديااة الجوىريااة بااين طالبااات الدراسااات العميااا تكاااد  ويعاازى

فاي مساتوى محادد يمثال معاايير المادخالت لبارامج الدراساات تنعدم بسبب تقاربيم 
 العميا.

األفكااار البحثياة لمساااعدة الطالباات عمااى البحااث  طاارح( وىاي )73الفقاارة ) جااءت -
( وانحاااراف معيااااري 8.30) يالعمماااي( بالمرتباااة السادساااة عشااار بمتوساااط حسااااب

عر بياا ويرجع ذلك إلى أن األفكار البحثية يجب أن تنبع من مشكمة يش ،(8.84)
 الباحث، ويمثل دور أعضاء ىيئة التدريس التوجيو واإلرشاد فقط.

المقارر باالمقررات األخارى وتوضايح تماك العالقاة(  رباط( وىاي )44الفقارة ) جاءت -
 ،(8.13( وانحاااراف معيااااري )8.07) بيبالمرتبااة الساااابعة عشااار بمتوساااط حساااا

 لية.أعضاء ىيئة التدريس عمى المقررات الحا يزويرجع ذلك إلى ترك

 التقويم ميارات بعد -7
ميارات التقويم لدى أعضاء ىيئة التدريس بقسم اإلدارة  مستوىعمى  لمتعرف

التربوية بجامعة الممك سعود، تم استخدام التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية 
 :كاآلتيواالنحراف المعياري الستجابات أفراد عين الدراسة، وذلك 

 (81) جدول
 بعدنحو  اسةلتكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدر ا يوضح

 ميارات 
 لدى أعضاء ىيئة التدريس بقسم اإلدارة التربوية بجامعة الممك سعود التقويم

 الموافقة درجة الفقرات م

المتو 
سط
الحسا 
بي

االنحرا 
المعيار  ف
الترتيب ي
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 موافق
 غير محايد موافق بشدة 

 قمواف

 غير
 موافق

 بشدة 
 % ك % ك % ك % ك % ك

التقااااااويم  ارتباااااااط 74
 8 8.80 4.81 1.4 81 88.8 48 81.3 41 42.0 07 88.0 83 بأىداف المقرر.

01 

أناااااااواع  مناسااااااابة
وطاااااارق التقااااااويم 
لخصااااااااااااااااااااااائص 
طالباات الدراسااات 

 العميا.

87 4.2 07 42.0 47 84.1 47 84.1 3 0.1 4.88 8.14 8 

08 

يب أسااااااال تنويااااااع
وطاااااارق التقااااااويم 
لمراعااااة الفااااروق 
الفردياااااااااة باااااااااين 

 الطالبات.

88 3.4 41 80.1 77 41.1 71 82.3 88 3.4 8.42 8.81 7 

08 

الاااادرجات  توزيااااع
المتطمبااااات  عمااااى

بطريقااااااة عادلااااااة 
وفقاااااااااااًا لاااااااااااوزن 

 المتطمب.

88 80.4 41 81.3 08 41.8 87 81.2 81 88.8 4.84 8.84 4 

04 
الطالبااااات  تزويااااد

بالتغذياااة الراجعاااة 
حول أداءىان فاي 

 التقويم.
88 3.4 83 88.0 77 41.1 48 88.8 43 81.7 8.07 8.87 2 

معاااااايير  توضاااايح 07
 1 8.84 8.12 81.3 41 81.7 43 81.7 43 83.8 81 3.4 88 التقويم.

00 
عماااااااى  الحااااااارص

موضااااااااااااااااااااااوعية 
 التقويم.

81 1.4 81 83.8 11 78.2 83 84.7 81 84.4 8.30 8.14 0 

 - 8.11 8.40 الحسابي العام المتوسط
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( أن محور ميارات التقويم لدى أعضاء ىيئة 81من خالل الجدول ) يتضح
 ات( فقرات تراوحت المتوسط2التدريس بكمية التربية جامعة الممك سعود يتضمن )

(، وىذه المتوسطات تقع بالفئتين الثانية والثالثة من 4.81،  8.07الحسابية ليم بين )
، وُتشير النتيجة السابقة إلى تفاوت استجابات أفراد عينة فئات المقياس المتدرج الخماسي

الدراسة حول واقع ميارات التقويم لدى أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية جامعة الممك 
 سعود.

(، وىذا يدل عمى أن واقع ميارات التقويم 8.40المتوسط الحسابي العام ) يبمغ
الممك سعود جاءت بدرجة  عةلدى أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية جام

 ارتفاع( التي أظيرت 8188ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة )بريسم،  وتختمفمتوسطة.
( التي توصمت 8181 السبيعي،مستوى أعضاء ىيئة التدريس، كما تختمف مع دراسة )

إلى ضعف درجة ممارسة التدريس من قبل عضوات ىيئة التدريس في ضوء معايير 
( التي توصمت إلى 8111ف أيضًا مع دراسة )الراجح وكعكي، الجودة الشاممة، وتختم

 .الطمبةتمتع أعضاء ىيئة التدريس بالموضوعية في تقويم 
واقااع ميااارات التقااويم  تناااقشثااالث فقاارات  أباارز( أن 81النتااائج بالجاادول ) بيناات

 01،  74لدى أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية جامعة الممك سعود تتمثل في الفقرات )
 تنازليًا وفقًا لممتوسط الحسابي ليا، وذلك عمى النحو التالي: مرتبة( 08، 

التقاااويم بأىاااداف المقااارر( بالمرتباااة األولاااى  ارتبااااط( وىاااي )74الفقااارة ) جااااءت -
(، وىااذا ياادل عمااى أن ىناااك 8.80( وانحااراف معياااري )4.81بمتوسااط حسااابي )

اط عممياااة التقاااويم حيادياااة باااين الموافقاااة والااارفض باااين أفاااراد الدراساااة عماااى ارتبااا
 بأىداف المقرر.

أناااواع وطااارق التقاااويم لخصاااائص طالباااات  مناسااابة( وىاااي )01الفقااارة ) جااااءت -
( وانحاااراف معيااااري 4.88الدراساااات العمياااا( بالمرتباااة الثانياااة بمتوساااط حساااابي )

(، وىاااذا يااادل عماااى أن ىنااااك حيادياااة باااين الموافقاااة والااارفض باااين أفاااراد 8.14)
 رق التقويم لخصائص طالبات الدراسات العميا.وط أنواعالدراسة عمى مناسبة 

الدرجات عمى المتطمبات بطريقة عادلة وفقاًا  توزيع( وىي )08الفقرة رقم ) جاءت -
( وانحاااراف معيااااري 4.84بمتوساااط حساااابي ) ثاااةلاااوزن المتطماااب( بالمرتباااة الثال

(، وىاااذا يااادل عماااى أن ىنااااك حيادياااة باااين الموافقاااة والااارفض باااين أفاااراد 8.84)
الدرجات عماى المتطمباات  توزيعمى أن أعضاء ىيئة التدريس يقومون بالدراسة ع

بطريقااة عادلااة وفقااًا لااوزن المتطمااب. وتعاازى نتيجااة الفقاارات الااثالث إلااى أعضاااء 
التاادريس تركيااز أعضاااء ىيئااة التاادريس عمااى متطمبااات المقااررات مااع عاادم  ئااةىي

 توضيح المعايير التي يعتمدونيا، وآلية توزيع الدرجات.
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واقاع مياارات التقاويم  تناقشثالث فقرات  أقل( أن 81النتائج بالجدول ) تبين كما
 07،  00لدى أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية جامعة الممك سعود تتمثل في الفقرات )

 ( مرتبة تنازليًا وفقًا لممتوسط الحسابي ليا، وذلك عمى النحو التالي:04، 
ة التقااويم( بالمرتبااة الخامسااة عمااى موضااوعي الحاارص( وىااي )00الفقاارة ) جاااءت -

 (.8.14( وانحراف معياري )8.30) بيبمتوسط حسا
معااايير التقااويم( بالمرتبااة السادسااة بمتوسااط  توضاايح( وىااي )07الفقاارة ) جاااءت -

 (.8.84( وانحراف معياري )8.12حسابي )
الطالبااات بالتغذيااة الراجعااة حااول أداءىاان فااي  تزويااد( وىااي )04الفقاارة ) جاااءت -

(، 8.87( وانحااراف معياااري )8.07رتبااة الساابعة بمتوسااط حساابي )التقاويم( بالم
وتعزى نتيجة العبارات الثالث إلى تركيز أعضاء ىيئة التدريس عمى المخارج دون 
توضاايح معااايير جااودة المخاارج لمطالبااات، باعتبااارىن ذوات خباارة وكفاااءة دراسااية 

 كافية.
جانااب األكاااديمي خااالل العاارض السااابق لمخصااائص والميااارات المتعمقااة بال وماان

 :كاآلتيألعضاء ىيئة التدريس نجدىا 
 (88) جدول

 الخصائص والميارات المتعمقة بالجانب األكاديمي ألعضاء ىيئة التدريس مستوى

 م
والميارات  الخصائص

المتعمقة بالجانب 
 األكاديمي

 المتوسط
 الحسابي

 االنحراف
 الترتيب لمعياريا

والميارات  الخصائص 8
 8 1.28 4.78 العامة

 8 1.48 4.78 لمتدريسالتخطيط  ميارات 8
 4 1.37 4.87 التدريس الفعمي ميارات 4
 7 8.11 8.40 التقويم ميارات 7

 - 1.23 4.80 العام لممحور المتوسط
الخصائص والميارات المتعمقة بالجانب  مستوى( أن 88من خالل الجدول ) يتضح

جاءت بدرجة  سعودالتربوية بجامعة الممك األكاديمي ألعضاء ىيئة التدريس بكمية اإلدارة 
(، حيث تأتي ميارات التخطيط 8.1( وبانحراف معياري )4.80متوسطة بمتوسط عام )
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(، يمييا 1.48( وبانحراف معياري )4.78لمتدريس بالمرتبة األولى بمتوسط عام )
بة (، وبالمرت4.78( وبانحراف معياري )4.78الخصائص والميارات العامة بمتوسط عام )

(، 1.37( وبانحراف معياري )4.87الثالثة تأتي ميارات التدريس الفعال بمتوسط عام )
وفي األخير تأتي ميارات التقويم كأقل الميارات المتعمقة بالجانب األكاديمي لدى أعضاء 

( وبانحراف 8.40ىيئة التدريس بكمية اإلدارة التربوية بجامعة الممك سعود بمتوسط عام )
  (.8.1معياري )

األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس بقسم  لمستوىخالل العرض السابق  ومن
 اإلدارة التربوية بجامعة الممك سعود من وجية نظر الطالبات، نجدىا جاءت كما يمي:

 (88) جدول
 األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس بقسم اإلدارة التربوية بجامعة الممك سعود مستوى

 المتوسط سيالتدري األداء م
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري

 الترتيب

والمياااااااااااارات  الخصاااااااااااائص 8
 8 1.24 4.87 المتعمقة بالجانب الشخصي

والمياااااااااااارات  الخصاااااااااااائص 8
 8 1.23 4.80 المتعمقة بالجانب األكاديمي

 - 1.21 4.80 الحسابي العام المتوسط
ئة التدريس ( أن واقع األداء التدريسي ألعضاء ىي88من خالل الجدول ) يتضح

بقسم اإلدارة التربوية بجامعة الممك سعود من وجية نظر الطالبات جاء بدرجة متوسطة 
(، حيث يأتي الجانب األكاديمي بالمرتبة 1.21( وبانحراف معياري )4.80بمتوسط عام )

(، يميو الجانب الشخصي بمتوسط 1.23( وبانحراف معياري )4.80األولى بمتوسط عام )
(، وقد اختمفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة 1.24حراف معياري )( وبان4.87عام )

م( والتي توصمت إلى قصور 8188الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة )قرشم وآخرون، 
األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس بجامعة الطائف في ضوء معايير جودة األداء من 

الحالية مع نتيجة دراسة )بريسم، وجية نظر الطالب، كما اختمفت نتيجة الدراسة 
م( والتي توصمت إلى ارتفاع مستوى أداء أعضاء ىيئة التدريس بجامعة ميسان 8188

من وجية نظر الطمبة، كما اختمفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة دراسة )السبيعي، 
م( والتي توصمت إلى ضعف درجة ممارسة عضوات ىيئة التدريس لميارات 8181

في ضوء معايير الجودة الشاممة، كما اختمفت نتيجة الدراسة الحالية مع نتيجة التدريس 
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توصمت إلى انخفاض أداء أعضاء ىيئة التدريس في  لتيم( وا8111دراسة )بينسي، 
التدريس والبحث العممي وخدمة المجتمع بالجامعات المصرية، كما اختمفت نتيجة الدراسة 

م( والتي توصمت إلى تمكن أعضاء ىيئة 8111عكي، الحالية مع نتيجة دراسة )الراجح وك
 التدريس من المقررات التي يدرسوىا وتمتعيم بالموضوعية.

 لتدريسي: ىل توجد فروق ذات داللة إحصائية في األداء االثانيالسؤال  عن اإلجابة
ألعضاء ىيئة التدريس بقسم اإلدارة التربوية بجامعة الممك سعود من وجية نظر الطالبات 

 عًا لمتغير المرحمة الدراسية؟تب
عمى إذا ما كانت ىناك فروق ذات داللة إحصائية في األداء التدريسي  لمتعرف

ألعضاء ىيئة التدريس بقسم اإلدارة التربوية بجامعة الممك سعود باختالف متغير المرحمة 
-Independent Sample Tمستقمتين ) ينالدراسية، تم استخدام اختبار )ت( لعينت

Test( وذلك يتضح من خالل الجدول ،)84) 
 (84) جدول

( لمفروق Independent Sample T-Testاختبار )ت( لعينتين مستقمتين ) نتائج
في واقع األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس بقسم اإلدارة التربوية بجامعة الممك 

 سعود باختالف متغير المرحمة الدراسية

 المرحمة المحور
 المتوسط العدد الدراسية

 الحسابي
 االنحراف
 مستوى )ت( قيمة المعياري

 الداللة

والميارات  الخصائص
 المتعمقة بالجانب الشخصي

 1.28 4.14 38 دكتوراه
-8.342 1.117 

 1.28 4.77 18 ماجستير

 والميارات العامة الخصائص
 1.12 4.48 38 دكتوراه

-8.882 1.140 
 1.20 4.02 18 ماجستير

 خطيط لمتدريسالت ميارات
 1.23 4.14 38 دكتوراه

-0.374 1.111 
 1.33 4.41 18 ماجستير

 التدريس الفعمي ميارات
 1.31 4.81 38 دكتوراه

-8.027 1.188 
 1.32 4.71 18 ماجستير

 التقويم ميارات
 1.48 8.31 38 دكتوراه

-8.178 1.174 
 8.11 4.87 18 ماجستير
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الكمية لمخصائص  الدرجة
يارات المتعمقة بالجانب والم

 األكاديمي

 1.21 4.13 38 دكتوراه
-4.733 1.118 

 1.38 4.08 18 ماجستير

الكمية لواقع األداء  الدرجة
التدريسي ألعضاء ىيئة 

 التدريس

 1.17 4.13 38 دكتوراه
-4.010 1.118 

 1.28 4.73 18 ماجستير

إحصائية عند مستوى  اللة( أن ىناك فروق ذات د84من خالل الجدول ) يتضح
( فأقل بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع األداء التدريسي 1.10)

ألعضاء ىيئة التدريس بقسم اإلدارة التربوية بجامعة الممك سعود باختالف متغير المرحمة 
( لمخصائص 4.77الدراسية، وذلك لصالح الطالبات بمرحمة الماجستير بمتوسط حسابي )

( لمخصائص والميارات العامة، 4.02ميارات المتعمقة بالجانب الشخصي، وبمتوسط )وال
( لميارات التدريس 4.71( لميارات التخطيط لمتدريس، وبمتوسط )4.41وبمتوسط )

( لمدرجة الكمية لمخصائص 4.08( لميارات التقويم، وبمتوسط )4.87الفعمي، وبمتوسط )
( لمدرجة الكمية لواقع األداء 4.73ي، وبمتوسط )األكاديم بالجانبوالميارات المتعمقة 

التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس، وُتشير النتيجة السابقة إلى أن الطالبات بمرحمة 
الماجستير يوافقن بدرجة أكبر عمى واقع األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس بقسم 

راسة )الصباطي ومحمد، اإلدارة التربوية بجامعة الممك سعود. تتفق ىذه النتيجة مع د
( التي توصمت إلى  وجود فروق ذات داللة إحصائية بين الطمبة المشاركين 8112

متغير الجنس  فالدراسة في تقويم أعضاء ىيئة التدريس، إلى أن الفروق كانت باختال
 والتخصص األكاديمي والمستوى الدراسي.

التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس  : ما المقترحات لتحسين األداءالثالثالسؤال  عن اإلجابة
 بقسم اإلدارة التربوية بجامعة الممك سعود من وجية نظر الطالبات؟

عمى المقترحات لتحسين األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس بقسم  لمتعرف
اإلدارة التربوية بجامعة الممك سعود، تم استخدام التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات 

 :كاآلتيأفراد عين الدراسة،  ستجاباتنحراف المعياري الالحسابية واال 
 (87) جدول

التكرارات والنسب المئوية والمتوسطات الحسابية الستجابات أفراد الدراسة نحو  يوضح
 المقترحات 

 بجامعة الممك سعود ربويةاألداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس بقسم اإلدارة الت لتحسين
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 الفقرات م

 قةالمواف درجة

المتوسط
ال 

حسابي
 

االنحراف
 

المعياري
 

الترتيب
 

 موافق
 غير محايد موافق بشدة 

 موافق

 غير
 موافق

 بشدة 
 % ك % ك % ك % ك % ك

01 

معااااااايير  اعتماااااااد
جااااااااااااااااااودة األداء 
التدريسي كمحاور 
رئاااااااااااايس فااااااااااااي 

 الترقيات.

47 10.4 48 88.8 88 3.4 7 8.3 8 8.7 7.72 1.32 8 

02 

حاااااااااوافز  تقاااااااااديم
يااااااااة وماليااااااااة ماد

ألعضاااااااء ىيئااااااة 
التااااادريس وذلاااااك 
عااااااااان تحساااااااااين 
 األداء التدريسي.

08 41.8 71 82.3 81 88.8 83 88.0 83 88.0 4.14 8.71 0 

03 
دورات عاان  تقااديم

األداء التدريسااااااي 
 وطرق تحسينو.

31 04.2 78 84.8 88 3.4 8 8.7 8 8.7 7.77 1.38 4 

04 
دورات عاان  تقااديم

االتجاىااااااااااااااااااااااات 
الحديثااااااااااة فااااااااااي 

 التدريس.
 مكرر 8 1.32 7.72 8.7 8 8.3 7 3.4 88 88.8 48 10.4 47

11 
أعباااااااء  تخفيااااااف

عضااااااااااو ىيئااااااااااة 
 التدريس.

73 44.4 78 84.8 41 81.3 81 88.8 3 0.1 4.27 8.84 7 

 - 1.38 7.80 الحسابي العام المتوسط
( أن محور المقترحات التي تساىم في تحسين 87من خالل الجدول ) يتضح

اء ىيئة التدريس بقسم اإلدارة التربوية بجامعة الممك سعود يتضمن األداء التدريسي ألعض
(، وىذه المتوسطات 7.72،  4.14( فقرات تراوحت المتوسطات الحسابية ليم بين )0)

تقع بالفئتين الرابعة والخامسة من فئات المقياس المتدرج الخماسي، وُتشير النتيجة 
اسة حول محور المقترحات التي تساىم في السابقة إلى تفاوت استجابات أفراد عينة الدر 
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التربوية بجامعة الممك  رةتحسين األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس بقسم اإلدا
 سعود.

(. وتتفق ىذه النتيجة مع نتيجة دراسة كل 7.80الحسابي العام ) سطالمتو  يبمغ
لتي ( وا8112؛ والصباطي ومحمد،  8181؛ والسبيعي،  8188من )قرشم وآخرون، 

 قدمت عدة مقترحات تتشابو مع ما اقترحتو ىذه الدراسة.
التالية تناقش المقترحات التي من الممكن أن تساىم في تحسين األداء  والفقرات

التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس بقسم اإلدارة التربوية بجامعة الممك سعود ، وذلك عمى 
 النحو التالي:

ر جاودة األداء التدريساي كمحاور رئايس معايي اعتماد( وىي )01الفقرة ) جاءت -
( وانحااااراف معياااااري 7.72) بيفااااي الترقيااااات( بالمرتبااااة األولااااى بمتوسااااط حسااااا

(1.32.) 
دورات عان االتجاىاات الحديثاة فاي التادريس(  تقاديم( وىاي )04الفقارة ) جاءت -

 (.1.32( وانحراف معياري )7.72) بيبالمرتبة األولى مكرر بمتوسط حسا
دورات عان األداء التدريساي وطارق تحساينو(  تقاديمي )( وىا03الفقارة ) جااءت -

 (.1.38( وانحراف معياري )7.77) بيبالمرتبة الثالثة بمتوسط حسا
أعباء عضو ىيئة التدريس( بالمرتباة الرابعاة  تخفيف( وىي )11الفقرة ) جاءت -

 (.8.84( وانحراف معياري )4.27) بيبمتوسط حسا
وماليااة ألعضااء ىيئاة التاادريس  ياةدحاوافز ما تقااديم( وىاي )02الفقارة ) جااءت -

( 4.14) بيوذلك عن تحسين األداء التدريسي( بالمرتبة الخامساة بمتوساط حساا
 (.8.71وانحراف معياري )

 النتائج: خالصة
أداء أعضاء ىيئة التدريس بقسم اإلدارة التربوية بشاكل عاام ياأتي بدرجاة  مستوى .8

 متوسطة من وجية نظر طالبات الدراسات العميا.
والمياارات  خصاائصالبات الدراسات العميا امتالك أعضااء ىيئاة التادريس لمط ترى .8

 .ةمتوسط بدرجة -ذات العالقة باألداء التدريسي  -المتعمقة بالجانب الشخصي 
والمياارات  خصاائصطالبات الدراسات العميا امتالك أعضااء ىيئاة التادريس لم ترى .4

 ةمتوسااط بدرجاة -التدريسااي ذات العالقاة بااألداء  -ألكاااديميالمتعمقاة بالجاناب ا
بشاكل عااام. حيااث كاناات وجيااة نظاار طالباات الدراسااات العميااا حيااال أبعاااد الجانااب 

 :كالتاليأعضاء ىيئة التدريس  لدىاألكاديمي 
o عالية. بدرجة يمتمكونياوالميارات العامة  الخصائص 
o عالية. يمتمكونيابدرجةالتخطيط لمتدريس  ميارات 
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o متوسطة بدرجة يمتمكونياي ميارات التدريس الفعم التدريس. 
o متوسطة يمتمكونيابدرجةالتقويم  ميارات. 

( فأقااال باااين متوساااطات 1.10فاااروق ذات داللاااة إحصاااائية عناااد مساااتوى ) ىنااااك .7
استجابات أفراد عينة الدراسة حول واقع األداء التدريسي ألعضاء ىيئاة التادريس 

رحمااة الدراسااية، بقساام اإلدارة التربويااة بجامعااة الممااك سااعود باااختالف متغياار الم
 وذلك لصالح الطالبات بمرحمة الماجستير.

المقترحاااات التاااي تسااااىم فاااي تحساااين األداء التدريساااي ألعضااااء ىيئاااة  أبااارز أن .0
معااايير جااودة األداء  اعتمادالتربويااة بجامعااة الممااك سااعود: دارةالتاادريس بقساام اإل

يثاة فاي دورات عان االتجاىاات الحد تقاديمو  ،التدريسي كمحور رئيس في الترقيات
أعباااء  تخفياافو  ،دورات عاان األداء التدريسااي وطاارق تحسااينو تقااديمو  ،التاادريس

 عضو ىيئة التدريس.
 الدراسة: توصيات
أعضاء ىيئة التدريس بالدورات التدريبية داخميًا وخارجيًا في مجال ميارات  إلحاق .8

 التقويم. مياراتالتدريس، و 
 أعضااء ترقيااتر رئيساي فاي التدريساي كمحاو  داءاأل جاودة لتقاويممعايير  اعتماد .8

 ىيئة التدريس.
أعضاااء ىيئااة التاادريس بالتغذيااة الراجعااة لعمميااة التقااويم التااي تقااوم بيااا  تزويااد .4

 لالستفادة منيا في تعزيز نقاط القوة ومعالجة نقاط الضعف.  ،الطالبات
أعضاء ىيئة التدريس  لدعمنتائج التقويم لوضع الخطط الالزمة  استخدام .7

 .أكاديميًا ومينياً 
 :المراجع
(. تقويم أداء عضو ىيئة التدريس 9002األسرار، فاطمة عبد الرحمن. ) أبو -

.مجمة التربية العممية صنعاء وفق مقياس مقترح قائم عمى معايير الجودة امعةبج
 .902-58 ،7 ،ع14مصر، مج -

بفاعمية ىيئة التدريس تقويم األداء  االرتقاء(. 9092حسين، أحمد سامي. ) أبو -
ي ألعضاء ىيئة التدريس في الجامعة وانعكاساتو في جودة التعميم التدريس
 . عمان: دار أمجد لمنشر والتوزيع.العالي

(. تقويم جودة أداء أعضاء ىيئة 9005الرب، عماد ؛ وقدادة، عيسى. ) أبو -
فى التعميم  جودةالعربية لضمان ال المجمةالتدريس في مؤسسات التعميم العالي. 

 .33-9،  8، ع8جاليمن، م -الجامعي 
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(. تقويم أداء أعضاء ىيئة التدريس في جامعة 9099عمي عبد الحسن. ) بريسم، -
 -الجامعة المستنصرية  -كمية التربية  مجمة .ميسان من وجية نظر الطمبة

 .965-929،  7العراق، ع 
(. تقويم أداء أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة 9006فاطمة عبد القادر. ) بينسي، -

كمية التربية بالزقازيق  مجمةة التعميم الجامعي في عصر المعمومات. لتحقيق جود
 .960-32،  04مصر، ع  -

. األداء التدريسي لمعمم التعميم العالي تقويم(. 9090شادية عبد الحميم. ) تمام، -
 المنصورة: المكتبة العصرية لمنشر والتوزيع.

(. أساليب 9090)يوسف بن محمد ؛ وعبد العال، عنتر محمد أحمد.  الثويني، -
مكانية االستفادة  تقويم أداء أعضاء ىيئة التدريس في بعض الجامعات األمريكية وا 

-990 ، 47، ع 88مصر، س -والتنمية  الثقافة .منيا في الجامعات العربية
958. 

(. آراء أعضاء ىيئة 9002جاسم محمد ؛ والعنزي، مطمق مييل . ) الحمدان، -
د االستمارة الخاصة بتقويم األستاذ الجامعي التدريس بكمية التربية حول بنو 

كمية التربية  –تربوية واجتماعية  دراساتوالمقررات الدراسية بجامعة الكويت. 
 8، ع 88جامعة حموان. مج 

الباحث، ع  مجمة(. تحميل األسس النظرية لمفيوم األداء. 9090الشيخ. ) الداوي، -
2 .992-992 

وكعكي، سيام بنت محمد صالح.  نوال بنت محمد عبد الرحمن، الراجح، -
من وجية نظر طالبات كمية التربية  س(. تقويم أداء عضو ىيئة التدري9006)

 .995-909 ،88مصر، ع -في التعميم الجامعي  دراساتلمبنات بالرياض.
. التدريس رؤية في تنفيذ التدريس ميارات(. 9009حسن حسين. ) زيتون، -

 القاىرة: عالم الكتب.
(. واقع الميارات التدريسية لعضوات ىيئة التدريس 9090ميد. )منى ح السبيعي، -

بكمية العموم التطبيقية في ضوء معايير الجودة الشاممة من وجية نظر طالبات 
. المدينة المنورة: التعميم العالي لمفتاة األبعاد والتطمعات ندوةجامعة أم القرى. 

 .822 -892جامعة طيبة، 
. متطمبات وشروط التقويم الموضوعي ألداء (9006)محمد منصور.  الشافعي، -

عضو ىيئة التدريس من وجية نظر كل من أعضاء ىيئة التدريس والقائمون عمى 
السنوي الثالث عشر  المقاء .العممية التقويمية بكمية التربية بجامعة الممك سعود
 : الجمعية،الرياضالسعودية – إعداد المعمم وتطويره في ضوء المتغيرات المعاصرة

 986السعودية لمعموم التربوية والنفسية )جستن( كمية التربية ، جامعة الممك سعود، 
- 398. 
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(. 9002إبراىيم سالم محمد ؛ محمد، شحتو عبد المولى عبد الحافظ. ) الصباطي، -
دراسة تأثير بعض المتغيرات في تقييم طمبة الجامعة ألداء عضو ىيئة التدريس. 

 ،8، ع 3العموم االنسانية واإلدارية. مج  -فيصل  العممية لجامعة الممك المجمة
22 - 926. 

(. اتجاىات أعضاء ىيئة التدريس بكمية 9006الرازق، وفاء محمد نصار. ) عبد -
السنوي الثالث عشر  المقاءالتربية بجامعة الممك سعود نحو طرق تقويم أدائيم. 

ية، الرياض: السعود –)إعداد المعمم وتطويره في ضوء المتغيرات المعاصرة( 
. الرياض: جامعة الممك . كمية التربيةجستن–الجمعية التربوية لمعموم النفسية 

 .983 – 909سعود. 
. األداء مداخل جديدة لعالم جديد تقييم(. 9002المحسن، توفيق محمد. ) عبد -

 الفكر العربي ودار النيضة العربية. دارالقاىرة: 
. األكاديمي في التعميم العالي اداالعتم(. 9098حيدر حاتم فالح. ) العجرش، -

 عمان: دار الرضوان لمنشر والتوزيع.
. )ط إلى البحث في العموم السموكية المدخل(. 9006صالح بن حمد. ) العساف، -

 (. الرياض: العبيكان.2
مقترح لتطوير نظام تقويم أداء  تصور(. 9239أغادير بنت سالم. ) العيدروس، -

السعودية من وجية نظر أعضاء ىيئة  أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات
. رسالة دكتوراه غير منشورة. قسم اإلدارة التدريس بجامعات منطقة مكة المكرمة

 التربوية والتخطيط، كمية التربية. مكة المكرمة: جامعة أم القرى.
(. التنمية المينية ألعضاء ىيئة 9005ردمان محمد وعالم، توفيق. ) غالب، -

العربية لضمان الجودة  المجمةلشاممة في التعميم الجامعي. التدريس مدخل لمجودة ا
 955-960. 8، ع8في التعميم العالي. مج

أحمد عفت مصطفى ؛ والثقفي، أحمد بن سالم ؛ والعراقي، السعيد محمود.  قرشم، -
 ي(. تقويم االداء التدريسي لدى أعضاء ىيئة التدريس بجامعة الطائف ف9099)

السعودية،  -عربية في التربية وعمم النفس  اساتدر .ضوء معايير جودة الداء
 .20-22 ، 8، ج82ع

عمي بن سعيد ؛ والسعيد، منصور بن سميمان ؛ والزىراني، سعيد بن محمد  القرني، -
؛ والنجار، عبد الوىاب بن محمد ؛ والقرني، عوض بن عمي ؛ و الصغير، عمي 

(. 9008عطية. ) بن محمد،  والشمراني، أحمد بن معيض ؛ والحارثي، محمد بن
القومي السنوي  المؤتمر .تقويم أداء عضو ىيئة التدريس بجامعة الممك سعود

-تطوير أداء الجامعات العربية في ضوء معايير الجودة الشاممة  -الثاني عشر 
 386القاىرة: مركز تطوير التعميم الجامعي وجامعة عين شمس،  ، 2مصر، مج 

- 323 . 



 م 8183الجزء األول( أبريل لسنة  823مجمة كمية التربية، جامعة األزىر، العدد: )

 

 -711- 

 مجمة(. المعمم الجامعي أدواره وأخالقياتو المينية. 9008عبد المطمب. ) القريطي، -
-99 .8، ع 88جامعة حموان. مج  –التربية  كمية–دراسات تربوية واجتماعية 

29 
. عمان: دار أسامة لمنشر التربوي وعمم النفس المعجم(. 9006نايف. ) القيسي، -

 .والتوزيع ودار المشرق الثقافي
تقويم عضو ىيئة التدريس في ضمان (. أثر 9099قمر محمد بخيت. ) ماجي، -

 –العربي الدولي الثاني لضمان جودة التعميم العالي  المؤتمرالجودة النوعية. 
 9028 – 9039. البحرين، الجامعة الخميجية

(. تقويم أداء 9096عبد اهلل بن محمد والمطيري، صيتو بنت محمد بجاد. ) المانع، -
بنت عبد الرحمن باستخدام مدخل  ةعمادة شؤون الطالبات بجامعة األميرة نور 

 .952-9. 01مصر. ع  –التربية  عالمتحميل النظم. 
. جودة األداء في المؤسسات التعميمية تقويم(. 9099سوسن شاكر. ) مجيد، -

 : دار صفاء لمنشر والتوزيع.عمان
التربوياااة فاااي بعاااض المؤسساااات  اإلدارة(. 9093فتحدددي عبدددد الرسدددول. ) محمدددد، -

 ر العمم واإليمان لمنشر والتوزيع.دسوق: دا .التعميمية
(. االعتماد لممؤسسات التعميمية: مدخل إلصالح 9002حسين بشير. ) محمود، -

عمل مقدمة إلى مؤتمر التعميم في مطمع األلفية الثالثة: الجودة،  ورقةالتعميم. 
 .مصر–جامعة القاىرة  –الدولي السابع  المؤتمر–اإلتاحة، التعميم مدى الحياة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


