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ملخص: 
هدفت هذه الدرا�شة اإىل التعرف اإىل مدى امتالك اأع�شاء هيئه التدري�س كلية ال�رضيعة 
والدرا�شات االإ�شالمية يف جامعة الق�شيم يف اململكة العربية ال�شعودية للكفايات التعليمية 
من وجهة نظرهم يف �شوء متغريات الرتبة االأكادميية واخلربة، حيث تكونت عينه الدرا�شة 
من )97( ع�شو هيئة تدري�س، اختريوا بالطريقة الع�شوائية من جمتمع الدرا�شة البالغ عددهم 
)220( ع�شواً، ومن اأجل ذلك و�شع الباحث اأداه تقي�س درجه امتالكهم للكفايات، وقد مت 
التاأكد من �شدق اأداة الدرا�شة بعر�شها على عدد من املحكمني واالأخذ باآرائهم، وكذلك مت 
التاأكد من ثبات الدرا�شة بتطبيقها على عينة ا�شتطالعية من خارج عينة الدرا�شة وعددها 
)20( وبعد اأ�شبوع اأعيد تطبيقها على العينة نف�شها مرة اأخرى، كما ُح�شب الثبات با�شتخدام 

معادلة األفا كرونباخ، حيث اعتربت هذه الن�شب منا�شبة لغايات هذه الدرا�شة .
واعتمدت الدرا�شة املنهج الو�شفي امل�شحي يف الدرا�شة، واأظهرت نتائج الدرا�شة اإىل اأن 
امتالك اأع�شاء هيئه التدري�س للكفايات التعليمية الثالث: التخطيط والتنفيذ والتخطيط من 
وجهة نظرهم مرتفعة بدرجات متفاوتة، حيث جاء جمال التنفيذ يف املرتبة االأوىل، ويليه 

جمال التخطيط يف املرتبة الثانية، وجاء يف املرتبة االأخرية جمال التقومي .
م�شاعد يف  واأ�شتاذ  اأ�شتاذ  بني  التعليمية  للكفاية  التدري�س  هيئه  اأع�شاء  امتالك  واإن 
واأ�شتاذ  م�شارك  اأ�شتاذ  وبني  اأ�شتاذ،  ل�شالح  جاءت  ككل  واالأداة  والتقومي  التنفيذ  جمايل 

م�شاعد يف جمال التنفيذ جاءت ل�شالح اأ�شتاذ م�شارك .
واإن امتالك اأع�شاء هيئه التدري�س للكفاية التعليمية بني الذين خربتهم اأكرث من )10( 

�شنوات والذين خربتهم بني )5 – 10( �شنوات ل�شالح من خربتهم اأكرث من )10( �شنوات .
وقد اأو�شت الدرا�شة باإقامة ور�س عمل الأع�شاء هيئة التدري�س للتدريب على »بناء خطط 
تنفيذ التدري�س« لتواكب جامعاتنا بذلك اآخر التطورات العاملية يف جمال التدري�س اجلامعي 
الفّعال، وتوظيف التقنية احلديثة يف زيادة فاعلية برامج االإعداد واإثراء مفرداتها، وت�شجيع 
اأع�شاء هيئة التدري�س على االبتكار والتجديد يف عمليات التعلم والتعليم، وتوفري الربامج 
التدريبية التي ت�شاعدهم على التحول من كونهم ناقلني للمعرفة اإىل م�شاركني ومطورين 
والدرا�شات  البحوث  من  عدد  واإجراء  حتوالتها،  مع  امل�شتمر  التفاعل  على  وقادرين  لها، 

كتقومي االأداء التدري�شي لع�شو هيئة التدري�س يف اجلامعة من وجهة نظر طلبتهم .
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 The extent possess of teaching staff in the faculty of Sharia 
and Islamic Studies of the teaching competencies

in Qassim University, from their perspective .

Abstract: 

The aim of this study is to identify the extent possession of teaching 
staff in the Faculty of Sharia and Islamic Studies of teaching competencies 
in Qassim University from their point of view in light of the academic rank 
and experience variables .The study sample consisted of 97 faculty members 
chosen randomly from the study’s society (220) faculty member .The 
researcher constructed an instrument to measure the degree of their efficiency 
and the stability of the sample from outside the study sample .Steadiness is 
assured by Cronbach’s tool .

The results showed that the possession of members of 
the faculty of the three educational adequacies: planning, 
implementation, and evaluation of their perspective varied 
.Implementation ranked first, followed by planning and third by 
evaluation .The possession of faculty members of educational 
adequacy between professors and assistant professors is in favor 
of professor, and in between associate professors and assistant 
professors is in favor of associate professors .The measurement 
is also in favor for those who have more than 10 years of who 
experience .

The researcher recommends the establishment of workshops for 
faculty members to cope with the latest global developments in effective 
university teaching and employment of modern technology to promote 
their abilities .
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مقدمة: 
فهو  الرتبوية،  العملية  االأقوى يف  واحللقة  اأ�شا�شيًا  التدري�س عن�رضاً  يعّد ع�شو هيئة 
وم�شوؤول  والتجربة،  واملعرفة  للخربة  وموجه  وناقل  االأ�شا�شي،  وركنها  العملية  هذه  روح 
عن اإعداد القوى الب�رضية املوؤهلة واملدّربة لتلبية احتياجات املجتمع املتنوعة، وامل�شئول 
عن �شياغة اأفكار النا�شئة وت�شكيل �شلوكهم وتكوين قيمهم ومثلهم، وامل�شوؤول عن دجمهم 
يف املجتمع الذي يعي�شون فيه، باالإ�شافة اإىل م�شوؤوليته عن االإ�شهام يف اإ�شالح املجتمع 
واالرتقاء به ليتخطى ال�شعوبات والعقبات التي حتول دون منوه وتقدمه )جروان، 2008( .
و يتفق كثري من املربني والباحثني على اأن ع�شو هيئة التدري�س هو املفتاح الرئي�س 
ثقة  يقّوي  الذي  املناخ  الذي يهيئ  تعليمي، فهو  برنامج  اأي  التعليمية يف  العملية  لنجاح 
اأو يحبطه،  الناقد  التفكري  اأو يقتلها، ويثري  االإبداع  اأو يدّمرها، ويقّوي روح  املتعلم بنف�شه 
ويفتح املجال للتح�شيل، واالإجناز اأو يغلقه، حيث يرجع جناح عملية التعلم اإىل 60% منها 
لع�شو هيئة التدري�س، بينما يتوقف جناح 40% الباقية على املناهج واالإدارة واالأن�شطة، 
�شغلت  التي  املهمة  الق�شايا  اإحدى  وتدريبه  التدري�س  هيئة  اإعداد ع�شو  ق�شية  تعد  وعليه 
وما زالت ت�شغل املجتمع واملهتمني ب�شوؤون الرتبية والتعليم وامل�شوؤولني فيها، وذلك على 
اعتبار اأن ع�شو هيئة التدري�س هو امل�شوؤول عن اإدارة العملية التعليمية )املو�شوي، 2002( 

و )الربابعة، 2011( .
والوعي  الثقايف  والتقدم  املعريف  االت�شال  حمور  متثل  اجلامعات  اأن  املعلوم  ومن 
وترقية  املهنية،  الكفاءات  تهيئة  م�شوؤولية  عاتقها  على  ويقع  االجتماعي،  والرقي  العلمي 
املناخ االأكادميي، وم�شاندة الرغبات التعليمية، ودفع الكفاءات العلمية اإىل درجات االإبداع 
باالآمال  العامل  وعلى  بالنفع  املجتمعات  على  يعود  مبا  واالبتكار  والك�شف  واالإتقان، 
املن�شودة، مما ي�شتلزم عمليات التقومي امل�شتمر ال�شليم واملو�شوعي والواقعي لكل من يعمل 

باجلامعة )اخلثيلة، 2000( .
ع�شو  �شخ�شية  و�شمات  واالنفعالية  واملهنية،  املعرفية  اخل�شائ�س  فاإن  هنا  ومن 
هيئة التدري�س توؤدي دوراً مهمًا يف فاعلية وكفاءة العملية التعليمية، فهي بالن�شبة للطالب 
ا�شتمراريته،  التح�شيلي له، ويف  الناجت  التي توؤثر يف  الرتبوية املهمة  اأحد املداخل  ت�شكل 
ويف م�شتوى مفهوم الذات االأكادميي لديه، باعتباره اأهم العنا�رض امل�شتهدفة يف العملية 
اأولته  املدر�س من معرفة وقدوة ومنوذج؛ ولهذا  له  يقدمه  االأول ملا  التعليمية، وامل�شتفيد 
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املوؤ�ش�شات التعليمية اهتماما بارزاً متثل يف دورات تدريبية على الكفاءات املهنية- دورات 
اإعداد االأ�شتاذ اجلامعي- )اخلثيلة، 2000( .

امل�شرتك  القا�شم  االأ�شا�شية  كفاياته  ورفع  التدري�س  هيئة  ع�شو  اإعداد  ق�شية  وتعدُّ 
التعلمية،  التعليمية  العملية  الإجناح  التطويرية  الرتبوية  امل�شاريع  معظم  عليه  تركز  الذي 
برامج  خالل  من  وتدريبه  التدري�س  هيئة  ع�شو  اإعداد  م�شوؤولية  اجلامعات  تتحمل  حيث 
والتدريب  اخلدمة  قبل  االإعداد  هما:  رئي�شيتني  مرحلتني  اإىل  االإعداد  يق�شم  بحيث  منا�شبة 
يف اثنائها، وهذا ما اأكده تقرير اللجنة الدولية املعنية بالرتبية للقرن احلادي والع�رضين 
التابعة لليون�شكو، وذلك حلل م�شكلة جودة التعليم من جوانبها االأ�شا�شية واملتمثلة بتح�شني 
كفايات ع�شو هيئة التدري�س، وللو�شول اإىل الرتبية امل�شتدمية من خالل تطوير كفاياتهم 

االأكادميية واملهنية نظريًا وعلميًا )عد�س ، 2000( .
ولقد �رضح الرئي�س االأمريكي )بيل كلينتون( يف وثيقة اأعلنها قي فرباير عام 1997م 
على اأن اأولوياته املطلقة يف ال�شنوات القادمة هي التاأكد من ح�شول االأمريكيني على اأف�شل 
تعليم على م�شتوى العامل، ومن هذا املنطق طرح كلينتون ع�رضة عوامل يجب اأن يركز عليها 
�شف«  كل  يف  ومتعاون  موهوب  معلم  وجود  من  »تاأكدوا  بينها:  ومن  االأمريكي،  التعليم 

)احلر، 2003( .
والأن مهنة التعليم نظام يتكون من اأربعة عنا�رض رئي�شة متفاعلة معا وهي: التخطيط 
ومهنيا  اأكادمييا  اإعدادا  املعد  الكفء  التدري�س  هيئة  فع�شو  والتقومي،  والتنفيذ  واملنهاج 
ميكنه اأن ينجح العملية الرتبوية؛ لذا اهتمت الدول باإعداده وتاأهيله وتدريبه قبل اخلدمة 
واثنائها، بينما كانت مزاولة ع�شو هيئة التدري�س يف املا�شي تعتمد على خربته ال�شخ�شية، 

وعلى مواهبه ورغبته يف التدري�س )مراد، 1982( و )عد�س، 2000( .
كما يتطلب اأداء ع�شو هيئة التدري�س اأن ميتلك جمموعة من الكفايات ت�شل اإىل خم�شة 
وثمانني كفاية موزعة على جماالت عديدة هي: التخطيط، ومراعاة بنية املادة الدرا�شية، 

والتقومي، وحتقيق ذات ع�شو هيئة التدري�س، وحتقيق اأهداف املتعلمني )مرعي، 1983( .
واأ�شاف عليها دليل التقارير ال�شنوية ال�شادر عن الهيئتني التعليمية واالإدارية لعام 
)2004/ 2005( يف وزارة الرتبية والتعليم بدولة االإمارات العربية املتحدة حيث وزعت 
كفايات ع�شو هيئة التدري�س اإىل �شبع جمموعات من الكفايات وهي: تخطيطية ومعرفية 
و�شخ�شية ومهنية وتنفيذية واإنتاجية واأن�شطة وم�رضوعات )وزارة الرتبية والتعليم بدولة 

االإمارات العربية املتحدة 2005( .
مكانة مهمة يف  التدري�شية حتتل  الكفايات  اأن  الباحث  يرى  �شبق  ما  على  وتاأ�شي�شًا 
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بواجباته  القيام  على  التدري�س  هيئة  ع�شو  وبقدرة  التدري�س  بفاعلية  الهتمامها  الرتبية 
ن العملية التعليمية  على اأكمل وجه، فاإك�شاب ع�شو هيئة التدري�س الكفايات الالزمة يح�شِّ
اإعداد اأجيال  التعلمية يف اجلامعات من خالل ما يقوم به من اأعمال وفعاليات ت�شهم يف 
امل�شتقبل، وكذلك يت�شح اأن االإ�شالح الرتبوي يرتبط باإعداد ع�شو هيئة التدري�س العامل يف 
احلقل الرتبوي، ومن هذا املنطلق در�س الباحث مدى امتالك اأع�شاء هيئة التدري�س الكفايات 
التدري�شية؛ التخطيط والتنفيذ والتقومي، الالزمة يف كلية ال�رضيعة يف جامعة الق�شيم، �شعوراً 

منه باأهمية هذا املو�شوع .

مشكلة الدراسة: 
يعد اأع�شاء هيئة التدري�س من اأهم الفئات املعنية ب�شقل معلومات الطالب وتوجيه 
طويلة  فرتات  معهم  يق�شون  حيث  والقدوة،  واال�شتنتاج  واال�شتنباط  التحليل  نحو  فكرهم 
كفيلة بتنمية �شخ�شياتهم و تبقى نوعية بناء الطلبة وتوجيههم مرتبطة بكفاية ع�شو هيئة 

التدري�س .
وتاأ�صي�صا على ما تقدم، فاإن هذه الدرا�صة ت�صعى اإىل الإجابة عن الأ�صئلة الآتية: 

ما مدى امتالك اأع�شاء هيئة التدري�س يف كلية ال�رضيعة والدرا�شات االإ�شالمية يف . 1
جامعة الق�شيم للكفايات التدري�شية من وجهة نظرهم؟ 

ما مدى امتالك اأع�شاء هيئة التدري�س يف كلية ال�رضيعة والدرا�شات االإ�شالمية يف . 2
جامعة الق�شيم للكفايات التدري�شية، تبعًا الختالف �شنوات اخلربة من وجهة نظرهم؟ 

ما مدى امتالك اأع�شاء هيئة التدري�س يف كلية ال�رضيعة والدرا�شات االإ�شالمية يف . 3
جامعة الق�شيم للكفايات التدري�شية، تبعًا الختالف الرتبة العلمية من وجهة نظرهم؟ 

أهمية الدراسة: 

تتمثل اأهمية الدرا�صة يف الآتي: 
اأن االهتمام بالكفايات التدري�شية واالحتياجات التدريبية الأع�شاء هيئة  ال �شك يف 
التدري�س يف املرحلة اجلامعية يف اململكة العربية ال�شعودية يخلق احلاجة اإىل القيام ببحوث 
ودرا�شات للتعرف طبيعة هذه الكفايات؛ وذلك للو�شول اإىل نتائج ذات اأهميه يف امليدان 
واإدارتها،  وتنفيذها  اخلدمة  اأثناء  التدريب  برامج  ت�شميم  اختيار  عند  وخا�شة  الرتبوي، 
كما ميكن اأن ت�شهم هذه الدرا�شة بت�شخي�س واقع اأع�شاء هيئة التدري�س بو�شع قائمة من 
الكفايات التي ت�شهم يف اإعدادهم و حت�شني كفاياتهم، واإثراء جمال البحث الرتبوي يف حقل 
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اململكة  يف  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  لدى  وخا�شة  اجلامعية  باملرحلة  التدري�شية  الكفايات 
العربية ال�شعودية .

هدف الدراسة: 
كلية  يف  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  امتالك  مدى  اإىل  التعرف  اإىل  الدرا�شة  هذه  ت�شعى 
التعليمية يف �شوء متغريات  ال�رضيعة والدرا�شات االإ�شالمية يف جامعة الق�شيم للكفايات 

الرتبة االأكادميية واخلربة .

مصطلحات الدراسة: 

الكفايات التدري�صية: عرفها هويت )Hewitt ، 1978( : جمموعة من املهارات  ◄
ثابتة  ب�شورة  التدري�س  هيئة  ع�شو  ميار�شها  التي  ال�شلوك  واأمناط  واالأ�شاليب  واملعارف 

وم�شتمرة يف اأثناء التدري�س .
وعرفها )مرعي 1982، 25( : “بالقدرة على عمل �شيء ما بكفاءة وفعالية اأو م�شتوى 

معني من االأداء” .
الدرا�شة  اإجراءات  التدري�شية يف �شوء  الكفايات  الباحث  يعرف  الإجرائي:  التعريف 
التي  املختلفة  ال�شلوك  واأمناط  االأن�شطة  واملهارات  واخلربات  املعلومات  جمموعة  باأنها 
ميتلكها ع�شو هيئة التدري�س يف كلية ال�رضيعة والدرا�شات االإ�شالمية يف املرحلة اجلامعية، 
�شتبينها  التي  االأداة  خالل  من  وقيا�شها  مالحظتها  وميكن  التدري�س،  اأثناء  يوؤديها  والتي 

الدرا�شة .
درجة املمار�صة: هي م�شتوى االلتزام بالكفاية التدري�شية املطلوبة . ◄
ع�صو هيئة التدري�س: “هو االأ�شتاذ اجلامعي املعنّي يف اجلامعة ب�شورة ر�شمية،  ◄

والذي ي�شاعد الطالب على النمو ال�شامل من حيث املعرفة والقيم االإر�شاد والتوجيه ومراقبة 
اأدائه اأثناء تقدميه للمحا�رضات الفعلية« )اأبو جابر وبعاره، 1420، 2( .

ع�صو هيئة التدري�س يف ال�رشيعة الإ�صالمية: هو ال�شخ�س الذي يحمل موؤهاًل  ◄
علميًا �رضعيًا ماج�شتري كحد اأدنى، ويقوم بتدري�س مقررات ال�رضعية لطالب كلية ال�رضيعة 

والدرا�شات االإ�شالمية .
درجة امتالك الكفاية: هو املدى الظاهر للكفاية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س يف  ◄

املرحلة اجلامعية والتي تقا�س بالدرجة التي ي�شعها ع�شو هيئة التدري�س لنف�شه يف االأداة 
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املعدة لهذا الغر�س .
اخلربة التعليمية: هي املدة الفعلية التي ق�شاها ع�شو هيئة التدري�س يف تدري�س  ◄

فئات:  ثالث  اإىل  مق�شمة  وهي  االأوىل  اجلامعية  املرحلة  يف  االإ�شالمية  ال�رضيعة  مباحث 
ق�شرية وهي اأقل من 5 �شنوات، ومتو�شطة ومتتد من 5 �شنوات اإىل 10 �شنوات، وطويلة اأكرث 

من 10 �شنوات .
الرتبة العلمية: هي وظيفة علمية ملدر�شي اجلامعات تنال بال�شهادات واالأبحاث  ◄

م�شارك،  اأ�شتاذ  م�شاعد،  اأ�شتاذ  مراحل: حما�رض،  على خم�شة  العمل وهي  و�شنوات  العلمية 
اأ�شتاذ .

حدود الدراسة: 

تتحدد حدود الدرا�صة فيما ياأتي: 
احلد املو�شوعي .. 1
الكفايات التدري�شية يف جماالت التخطيط والتنفيذ والتقومي . -
الدرا�شة( يف حتديد  - )عينة  التدري�س  اأع�شاء هيئة  اأداء  الدرا�شة على  نتائج  تعتمد 

كفاياتهم التدري�شية .
احلد املكاين: كلية ال�رضيعة والدرا�شات االإ�شالمية يف جامعة الق�شيم .. 2
احلد الزماين: الف�شل الدرا�شي الثاين 1434/ 1435هـ .. 3

متغريات الدراسة: 

تتكون الدرا�صة من املتغريات الآتية: 
املتغريات التابعة:  ♦
الرتبة العلمية .. 1
اخلربة التعليمية ولها ثالثة م�شتويات: . 2

 )اأقل من 5 �شنوات( ، )من 5-10 �شنوات( ، )اأكرث من 10 �شنوات( .

الطريقة واإلجراءات: 
هدفت هذه الدرا�شة اإىل تقدير مدى امتالك اأع�شاء هيئة التدري�س الكفايات التدري�شية 
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الالزمة لتدري�س املواد ال�رضعية يف املرحلة اجلامعية من وجهة نظر اأع�شاء هيئة التدري�س 
اجلامعي  العام  من  الثاين  للف�شل  التدري�شية  واخلربة  العلمية  الرتبة  متغريات  �شوء  يف 
1434/ 1435هـ، ويت�شمن هذا و�شفًا �شاماًل ملجتمع الدرا�شة وعينتها واأدواتها والتحقق 
من �شدق االأداة وثباتها واإجراءات تنفيذ الدرا�شة واملعاجلات االإح�شائية امل�شتخدمة يف 

حتليل البيانات .

اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

الكفايات الالزمة ملدرسي املواد الشرعية: 

التدري�س  ال�رضعية عن غريها من املو�شوعات باأن ع�شو هيئة  يتميز تدري�س املواد 
وت�شقل  تبني  املعلومات  فهذه  املتعلمني،  حياة  يف  موؤثرة  مو�شوعات  مع  يتعامل 
لديهم  وتعزز  النبيلة،  بالقيم  وتزودهم  االإ�شالمية،  هويتهم  على  وحتافظ  �شخ�شياتهم، 
االنتماء لوطنهم واأمتهم، ولتحقيق هذا فال بد من توافر كفايات حمددة فيمن يقوم بتدري�س 
من  اإىل جمموعة  ال�صابقة  الدرا�صات  على  بناء  الباحث  تو�صل  وقد  ال�رضعية،  املواد 

الكفايات مو�صحة على النحو الآتي: 
ال�رضعية مع غريهم من . 1 املواد  امتالكها مدر�شي  وي�شرتك يف  العامة:  الكفايات 

من  عال  ومب�شتوى  بفاعلية،  التعليمي  املوقف  يف  وميار�شونها  االأخرى،  املواد  مدر�شي 
االأداء، ومن اأهم هذه الكفايات االآتي: 

التخطيط للتدري�س: عرفه )دند�س، 2003، 45( : » العملية التي ُتر�شم فيها املقررات  -
التي ينبغي اتباعها يف توجيه الن�شاط الب�رضي وحُترر لتحقيق نتائج معينة يف فرتة زمنية 

حمددة« .
وعرفها )طه 1986، 275( : باأنها: » ت�شور م�شبق للمواقف التعليمية �شاملة جلميع 
عنا�رض واأبعاد العملية التعليمية وما يقوم بني هذه العنا�رض من عالقات تبادلية وتنظيم 
فرتة  يف  العملية  لهذه  املن�شودة  االأهداف  حتقيق  اإىل  توؤدي  ب�شورة  بع�شها  مع  العنا�رض 

زمنية حمددة مل�شتوى معني من املتعلمني« .
وحيث اإن التخطيط للتدري�س يعد من كفايات ع�شو هيئة التدري�س االأ�شا�شية ملا يرتتب 
وتنظيم  التعليمية  االأهداف  منها �شياغة  التدري�شية؛  الكفايات  من  اإجادة كثري  من  عليها 
الالزمة  والو�شائل  االأن�شطة  وتوفري  املنا�شب  التدري�س  اأ�شلوب  واختيار  اخلربات  تتابع 

لتحقيق ذلك، فال بد من مراعاة املعايري التالية يف التخطيط: )جابر، 1989( .
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واملجتمع . 2 املتعلم  واقع  درا�شة  من  للمنهج  التخطيط  ينطلق  بحيث  الواقعية: 
ال�شائدة مع مراعاة االإمكانات املادية والب�رضية املوجودة يف  والفل�شفة الرتبوية احلالية 

املوقف التعليمي، بهدف حتويل الواقع وتطويره .
وفق . 3 وامل�رضوعات  وامل�شكالت  احلاجات  ترتيب  ُيعاد  بحيث  االأولويات:  ترتيب 

يتفق مع منو  االأهمية مبا  لالأولويات ح�شب  الزمني  الرتتيب  لها، مراعيًا  الن�شبية  االأهمية 
املتعلم .
والعقلي . 4 واالجتماعي  )اجل�شمي  النمو  اخلطة جميع جوانب  ت�شمل  بحيث  ال�شمول: 

واالنفعايل( لتحقيقق التنمية ال�شاملة .
اال�شتمرارية يف التخطيط للو�شول اإىل االأهداف املن�شودة .. 5
املرونة: بحيث تراعي املبادئ االأ�شا�شية يف التخطيط، وتقدير الظروف واالإمكانات . 6

املوجودة واملتوقعة لظهور عوامل م�شتجدة يف املوقف التعليمي .
 »املوازنة بني اجلوانب بحيث يوازن بني قطاعات التنمية االجتماعية واالقت�شادية . 7

وجوانبها املختلفة، لتحقيق النمو املتكامل ل�شخ�شية الطالب املتعلم من جميع جوانبها« 
)دند�س، 2003( .

التخطيط وأهمية: 
تربز اأهمية التخطيط بالزيادة من القدرة على التاأقلم والتكيف الحتماالت امل�شتقبل 
والتنبوؤ باأحداثة، وحتديد اأف�شل م�شارات العمل يف �شوء ما يحتمل حدوثه، وبلورة االأهداف 
واإحداث التح�شينات عن طريق اإتاحة فر�شة االختيار واملتابعة والتجريب والتقومي، وتقليل 
رقابة  وحتقيق  والب�رضي،  املادي  العمل  ملورد  االأمثل  اال�شتخدام  يف  وي�شاعد  االأخطاء، 
فعالة، وت�شخي�س امل�شكالت للم�شتقبل، واتخاذ االإجراءات الكفيلة ملواجهتها، وتربز اأهمية 

التخطيط بالآتي: 
)قرقز،  ♦ التخطيط«  �شوء  يف  املنا�شبة  القرارات  واتخاذ  االأهداف  »حتقيق  اأولً: 

.  )24  ،1987
وت�شهيل مهمته  ♦ التعلم  اإثارة  اإىل  توا�شلي يهدف  ن�شاط  الدر�س هو  »تنفيذ  ثانياً: 

التي  املق�شودة،  والقرارات  التوا�شلية  االأفعال  من  جمموعة  توظيف  ويت�شمن  وحتقيقه، 
القد�س  )جامعة  التعليمي«  املوقف  يف  وُتوظف  التدري�س  هيئة  ع�شو  طرف  من  ُت�شتغلُّ 

املفتوحة، 1994، 51( .
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وتعد عملية تنفيذ الدر�س من الكفايات االأ�شا�شية الالزمة لع�شو هيئة التدري�س الذي 
باللغة  التحدث  تعليمه؛ مثل  تعليمي ل�شمان جناح  يتوجب عليه مراعاتها يف كل موقف 
ومراعاة  تعلمه،  �شبق  مبا  املو�شوع  ربط  خالل  من  املتعلمني  وتهيئة  ال�شليمة،  العربية 
وتقدمي  والو�شائل  االأ�شاليب  يف  التنويع  خالل  من  وذلك  املتعلمني،  بني  الفردية  الفروق 

املعززات باأنواعها كافة )اإر�شيد، 2001( .
امل�شتخدمة  ♦ واالأجهزة  االأدوات  من  جمموعة  وهي  التعليمية:  الو�شائل  ثالثاً: 

ا�شتخدام  اأهمها  ومن  وكفايته،  التدري�س  فعالية  رفع  اإىل  توؤدي  التي  التعليمة  العملية  يف 
تكنولوجيا التدري�س، وذلك لت�شهيل وتو�شيح العملية التعليمية التعلمية .

التي يلتقي بها ع�شو  ♦ اللحظة االأوىل  التقومي: هي عملية م�شتمرة تبداأ من  رابعاً: 
هيئة التدري�س مع الطالب وي�شمل االإجراء الذي يقوم به الباحث لتقومي البيانات الناجتة 
اإىل  ي�شري  الذي  املنا�شب  القرار  واإ�شدار احلكم عليها، واتخاذ  القيا�س،  اإجراءات عملية  من 
جناح عملية التعلم والتعليم اأو ف�شلها، بحيث يراعي ع�شو هيئة التدري�س التقومي التكويني 
املوقف  نهاية  يف  يكون  والذي  اخلتامي  والتقومي  تعليمية  خطوة  كل  بعد  يكون  والذي 

التعليمي )اإر�شيد، 2001( .
اإدارة التدري�س: » هي التي تهتم باالأ�شاليب التدري�شية بحيث تكفل �شبط املوقف  ♦

العملية  �شري  ت�شمن  التي  االأعمال،  من  وغريها  ونظام  وتنظيم  تخطيط  من  التعليمي 
تنظيمًا وتوجيهًا  الدر�س  اإدارة  التدري�س على  قوة  وتتوقف  ال�شفية،  القاعة  التدري�شية يف 
وتقوميًا، وتتخذ اإدارة التدري�س اأمناط توؤثر بالبيئة التدري�شية، كالنمط الدميقراطي، والنمط 

الت�شلطي، والنمط الفو�شوي« )اإر�شيد، 2001، 21( .
املناخ  يوفر  اأن  فعليه  التدري�شية  القاعة  التدري�س �شبط  ي�شتطيع ع�شو هيئة  وحتى 
النقي احلر بعيدا عن التهديد، وتهيئة بيئة �شفية منا�شبة من اإنارة ونظافة، وحتديد العوامل 
املوؤثرة يف �شلوك املتعلمني، وتنمية اجلوانب االإيجابية وتعديل ال�شلوك ال�شلبي من الطالب، 
واحلر�س على تنظيم وقت املحا�رضة مبا يتنا�شب وحتقيق االأهداف املن�شودة . )اأبو �رضيخ، 

 . )2008

أمناط التعليم: 
يقوم ع�شو هيئة التدري�س بتنمية اجلوانب املعرفة وال�شلوكية والرتبوية لدى الطالب، 
وترتيبها  بجمعها  التدري�شية؛  مبادته  ويهتم  فهمهم،  تثري  التي  امل�شائل  معهم  فيناق�س 
وتب�شيطها مبا يتالءم مع عقله وقدراته، فينوع مبراجع املقررات وال يقت�رض على مرجع 



د .علي بن محمد بن أحمد ربابعة
مدى امتالك أعضاء هيئة التدريس في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

الكفايات التدريسية في جامعة القصيم من وجهة نظرهم

308

هي:  الأمناط  وهذه  التدري�صية  بالبيئة  وتتاأثر  توؤثر  متعددة  التعليم  فاأمناط  واحد، 
)دند�س، 2003( .

النمط الدميقراطي: الذي يت�شف بت�شجيع الطلبة االإقبال على التعلم، واال�شتمرارية أ. 
االأهداف  و�شع  ويف  املدى،  وق�شرية  طويلة  خطط  و�شع  يف  وامل�شاهمة  التح�شيل،  يف 
والنتاجات املرجو حتقيقها، واختيار االأ�شاليب املنا�شبة للتعلم والتعليم، وت�شجيع التعاون 
يف  اجلماعية  وامل�شاركة  االأفكار  لتبادل  الفر�شة  واإتاحة  االأفراد،  بني  اخلربات  وتبادل 
املحبة  ت�شوده  جو  واإيجاد  م�شاعرهم،  وتقدير  الطلبة  نظر  وجهات  احرتام  مع  املناق�شة 

املن�شبطة وفق تعليمات االن�شباط اجلامعي )اأبو �رضيخ، 2008( .
النمط الت�شلطي: الذي يت�شف بغياب الثقة بني ع�شو هيئة التدري�س والطالب فتعلو ب. 

اآراء  به لغة العقوبات فوق لغة التفهم، وا�شتبداد ع�شو هيئة التدري�س براأيه واإعرا�شه عن 
االآخرين، في�شوغ اخلطط واالأهداف والنتاجات ح�شب روؤيته، دون مراعاة حاجات الطلبة 
النف�شية ودوافعهم الرتبوية، مما يبعد الفجوة بني التدري�س والطالب، ويغّيب لغة التقارب 
والتفاهم، في�شيطر على البيئة ال�شفية بعلو �شوته، والتلويح بالعقاب، ومع هذا ي�شعر طالبه 

دائمًا بالتق�شري وال�شعف والدونية )اأبو �رضيخ، 2008( .
وارجتال ت.  تخطيط،  دون  ال�شفية  القاعة  باإدارة  يت�شف  الذي  الفو�شوي:  النمط 

االأهداف وفق م�شتجدات التعلم، فيمار�س الطلبة لالأن�شطة دون ان�شباط يف الغرفة ال�شفية 
التدري�س  اإدارة  كيفية  القرار يف  اأ�شحاب  فالطلبة هم  ال�شفي،  النظام  بتعليمات  التقيد  اأو 
باالأ�شاليب التي تنا�شبهم مما يوؤدي اإىل �شياع قدراتهم االإبداعية لغياب املتابعة والرعاية 
الالزمة لهم من قبل ع�شو هيئة التدري�س، ومترد �شعفاء التعلم، واإثارة ال�شغب داخل القاعة 
البنائي،  التقومي  غياب  مع  تعلمهم  �شعف  تغطي  فو�شوية  بيئة  يوفر  هذا  فكل  ال�شفية، 

و�شعف �شدقه، وغياب التقومي اخلتامي .

الدراسات السابقة: 

معلمات  لدى  التدري�شية  الكفايات  بعنوان  درا�شة   (2010) ومومني  خزعلي  اأجرى 
 )168( امل�شحي على عينة تكونت من  الو�شفي  املنهج  ا�شتخدما فيها  االأ�شا�شية  املرحلة 
معلمة، واأظهرت نتيجة الدرا�شة اأن اإبراز الكفايات التدري�شية التي متتلكها معلمات املرحلة 
املالئم  التدري�شي  احلا�شوب  وا�شتخدام  بفاعلية،  احل�شة  وقت  ا�شتغالل  وهي:  االأ�شا�شية 
انتباه  وجذب  وحمددة،  وا�شحة  بطريقة  التقوميية  االأ�شئلة  و�شياغة  التعليمي،  للموقف 
الطلبة واملحافظة على ا�شتمراره، وعدم وجود فروق ذات داللة اإح�شائية يف درجة امتالك 
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وجدت  حني  يف  والتخ�ش�س،  العلمي  املوؤهل  ملتغري  تعزى  التدري�شية  للكفايات  املعلمني 
التدري�شية تعزى  اإح�شائية يف درجة امتالك املعلمات للكفايات  الدرا�شة فرقًا ذات داللة 

ل�شنوات اخلربة التدري�شية، ول�شالح املعلمات ذوي اخلربة التي تزيد عن �شت �شنوات .
معلمي  لدى  التعليمية  الكفايات  توافر  مدى  بعنوان:  درا�شة   (2006) البداح  واأجرى 
الرتبية االإ�شالمية باملرحلة االبتدائية يف اململكة العربية ال�شعودية، ا�شتخدم فيها املنهج 
توافر  الدرا�شة  نتائج  واأظهرت  معلمًا،   )120( من  تكونت  عينة  على  التحليلي،  الو�شفي 
الكفايات التعليمية لدى معلمي الرتبية االإ�شالمية، وتوافر كفاية التخطيط الف�شلي واليومي، 
وكفاية تنفيذ الدرو�س، واإدارة و�شبط ال�شف، وتوافر كفاية ا�شتخدام الو�شائل التعليمية لدى 

املعلمني .
(2004) درا�شة بعنوان مدى امتالك معلمي ومعلمات اللغة العربية  حمادنة  واأجرى 
الكفايات التعليمية الالزمة لتدري�س الن�شو�س االأدبية يف املرحلة الثانوية ومدى ممار�شتها 
معلمًا   )86( من  تكونت  عينه  على  الو�شفي  املنهج  فيها  ا�شتخدم  املفرق،  حمافظه  يف 
ومعلمة، واأظهرت نتيجة الدرا�شة اأن الكفايات التي ت�شمنتها الدرا�شة قد حظيت بتقديرات 
جانب  يف  اأم  امتالكها،  بجانب  تقديرهم  يف  �شواء  الدرا�شة  عينة  نظر  وجهه  من  مرتفعة 
املمار�شة، كما دلت تفوق املعلمني على املعلمات يف امتالك وممار�شه الكفايات التعليمية 
من خالل االأو�شاط للمتغريات، واأما بالن�شبة للكفايات اخلا�شة با�شتخدام الو�شائل التعليمية 

واإنتاجها، فكانت دون امل�شتوى املطلوب، وهي بحاجه اإىل حت�شني .
التدري�شية  الكفايات  اأولويات  بعنوان  درا�شة   )2003( واحلر  اأمينة  واأجرى 
من  قطر  دوله  يف  العام  التعليم  يف  االإعدادية  املرحلة  ملعلمي  التدري�شية  واالحتياجات 
وجهه نظر املعلمني واملوجهني، ا�شتخدما فيها املنهج الو�شفي، على عينة مكونة من )93( 
معلمًا وموجهًا، واأظهرت نتيجة الدرا�شة اإىل اأن لدى العينة اإدراكًا كبرياً باأهمية الكفايات 
التدري�شية املختلفة، واأكدت حاجه العينة املا�شة بجميع فئاتهم اإىل التدريب يف املجاالت 

واملحاور املختلفة .
واأجرى اإر�صيد (2001) درا�شة بعنوان الكفايات التعليمة الالزمة ملعلمي الثقافة يف 
املرحلة الثانوية يف حمافظه املفرق، ا�شتخدم فيها املنهج الو�شفي على عينة مكونة من 
حمافظه  يف  الثانوية  املرحلة  يف  االإ�شالمية  الثقافة  مدر�شي  من  ومعلمة  معلمًا   )120(
دراية  على  املعلمني  اأن  الدرا�شة  نتائج  واأظهرت   ،2000  /1999 الدرا�شي  للعام  املفرق 
املعلمني  ممار�شة  وتدين  اإليها،  املعلمني  وحاجة  املذكورة  التعليمية  الكفايات  باأهمية 
للعديد من الكفايات التعليمية ال�رضورية للتدري�س، وعدم ا�شتخدام املعلمني لطرق التدري�س 
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اأكرث،  وقت  احتياج  اإىل  يوؤدي  مما  الطلبة،  اأعداد  لكرثة  وذلك  التفكري،  بتنمية  تتعلق  التي 
واأي�شا لعدم توافر االإمكانات الالزمة .

واأجرى الغامدي (1995) درا�شة بعنوان الكفايات الالزمة ملعلمي الرتبية االإ�شالمية 
باملرحلة الثانوية يف �شلطنة عمان، وقيا�س مدى توافرها لدى معلمي الرتبية االإ�شالمية يف 
منطقة الظاهرة، ا�شتخدم فيها املنهج الو�شفي على عينة مكونة من )220( معلمًا ومعلمة، 
واأظهرت نتائج الدرا�شة اإىل وجود �شعف يف االأداء العام للمعلمني واملعلمات يف ممار�شه 

كفايات التجويد التف�شري .
لقد ات�شح للباحث من خالل اطالعه على الدرا�شات اخلا�شة بالكفايات التدري�شية اأنها 
مل تتناول الكفايات الالزمة الأع�شاء هيئة التدري�س يف كلية ال�رضيعة والدرا�شات االإ�شالمية 
بجامعة الق�شيم يف حدود علمه، بالرغم من اأهمية مثل هذه الدرا�شة التي ميكن االعتماد 
على نتائجها يف �شياغة برامج واأ�شاليب جديدة وا�شتحداثها لتنمية كفايات اأع�شاء هيئة 

التدري�س يف املراحل اجلامعية .
منهج الدراسة: 

اعتمد الباحث يف هذه الدرا�شة على اأ�شلوب املنهج الو�شفي امل�شحي الذي يعدُّ االأن�شب 
ملثل اأغرا�س الدرا�شة احلالية .

جمتمع الدراسة وعينتها: 
يتاألف جمتمع الدرا�شة من اأع�شاء هيئة التدري�س جميعهم يف كلية ال�رضيعة والدرا�شات 
االإ�شالمية يف جامعة الق�شيم، ويف التخ�ش�شات جميعها خالل العام اجلامعي )1434/ 
ال�رضعية جميعها )220(  التخ�ش�شات  التدري�س يف  اأع�شاء هيئة  ، وكان عدد  1435 هـ( 
ع�شو هيئة تدري�س،اأما عينة الدرا�شة فتكونت من )97( ع�شو هيئة تدري�س اختريوا ع�شوائيًا 
من جميع التخ�ش�شات يف الكلية .حيث ُوزِّعت )105( ا�شتبانة على اأع�شاء هيئة التدري�س، 

وبعد مرور اأ�شبوع ُجمعت )97( ا�شتبانة اأي ما ن�شبته )93%( من جمتمع الدرا�شة .
اأفراد عينة الدرا�شة ح�شب متغريات الدرا�شة املتمثل يف:  واجلدول )1( يو�شح توزيع 

الرتبة العلمية واخلربة.
الجدول (1) 

توزيع العينة حسب متغيرات الدراسة المتمثلة في الرتبة العلمية والخبرة والتخصص

الن�صبة املئويةالتكراراملتغريات

90.05اأ�شتاذالرتبة العلمية
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الن�صبة املئويةالتكراراملتغريات

الرتبة العلمية
100.06اأ�شتاذ م�شارك

780.47اأ�شتاذ م�شاعد

اخلربة
250.15اأكرث من 10 �شنوات

260.16من 5 اإىل 10 �شنوات

460.28اأقل من 5

التخ�ش�س

160.10قراآن

180.11�شنة

170.10عقيدة

200.12فقه

140.08 ثقافة

120.07اأنظمة

%9700املجموع

أداة الدراسة: 

التدري�شية  الكفايات  من  جمموعة  على  احتوت  ا�شتبانة  احلالية  الدرا�شة  ا�شتخدمت 
ُبنيت  وقد  االإ�شالمية،  والدرا�شات  ال�رضيعة  كلية  يف  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  لدى  الالزمة 

ال�صتبانة وفق اخلطوات الآتية: 
التدري�شية . 1 الكفايات  اأجريت يف جمال  التي  ال�شابقة  والدرا�شات  البحوث  مراجعة 

مثل درا�شة: خزعلي ومومني )2010( ، ودرا�شة حمادنة )2004(.
اأولية مكونة من )70( كفاية تدري�شية رتبت ونظمت على �شكل . 2 مت اقرتاح قائمة 

ا�شتبانة وزِّعت على ثالثة جماالت، ولتحديد مدى امتالك الكفاية، و�شع لها خم�شة خيارات 
)اأوافق ب�شدة، اأوافق، ال اأدري، ال اأوافق، ال اأوافق ب�شدة( مقابلة كل كفاية تدري�شية.

صدق أداة الدراسة

حتقق الباحث من �صدق ال�صتبانة على النحو الآتي: 
اأولً- ال�صدق الظاهري:  ♦

للتاأكد من ال�شدق الظاهري لال�شتبانة، فقد عر�شت على )12( من املحكمني من ذوي 
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الكفاءة واخلربة واالخت�شا�س، وذلك الإبداء راأيهم يف اأداة الدرا�شة من حيث مدى منا�شبة 
الفقرة للمجال الذي تندرج حتته و�شالمة ال�شياغة اللغوية لكل فقرة وو�شوحها، واإ�شافة 
واالأخذ  املحكمني  مالحظات  من  اال�شتفادة  مت  وقد  منا�شبة،  يرونها  التي  املالحظات 

مبالحظاتهم واأجري التعديل الالزم على النحو االآتي: 
باأن  املحكمني  ال�شادة  حتكيم  خال�شة  فكانت  فقرة،   )57( على  اال�شتبانة  ا�شتملت 
ب�شبب  فقرة   )11( ودمج  اأدرجت حتته،  الذي  باملجال  ارتباطها  لعدم  فقرات  �شبع  حُتذف 
ت�شبح  وبهذا  فقرة،  ع�رضة  لثالث  اللغوية  ال�شياغة  وتعديل  فقرات،  اأربع  لت�شبح  الت�شابه 
هي:  جماالت  ثالثة  على  موزعة  فقرة   )43( من  مكونة  النهائية  �شورتها  يف  اال�شتبانة 

التخطيط ، التنفيذ ، التقومي.
ثانياً- �صدق الت�صاق الداخلي:  ♦

بري�شون  ارتباط  معامل  ح�شاب  خالل  من  الداخلي  االت�شاق  �شدق  من  التحقق  مت 
)person( بني كل جمال من جماالت الدرا�شة واملجال االآخر، وبني كل جمال والدرجة 

الكلية لال�شتبانة، وكانت النتائج كما يف اجلدول االآتي: 
الجدول (2) 

صدق االتساق الداخلي بين مجاالت االستبيانه وبين كل مجال والدرجة الكلية

الكليالتقوميالتنفيذ التخطيط

التخطيط
0,80*التنفيذ

0,63*0,79*التقومي

0,88*0,95*0,95 *الكلي

تبني من اجلدول )2( اإن معامالت االرتباط بري�شون بني كل جمال واملجال االآخر دالة 
اإح�شائيًا عند م�شتوى داللة )α≤0.01( ، كما يالحظ كذلك وجود داللة اإح�شائية بني كل 
جمال على حدة والدرجة الكلية لال�شتبانة عند م�شتوى داللة )α≤0.01( ، مما يوؤكد �شدق 

اأداة الدرا�شة.

ثبات أداة الدراسة: 

عينة  خارج  من  ا�شتطالعية  عينة  على  طبقت  فقد  الدرا�شة  اأداة  ثبات  من  للتاأكد 
وُح�شب  اأخرى،  مرة  نف�شها  العينة  على  تطبيقها  اأعيد  اأ�شبوع  وبعد   )20( وعددها  الدرا�شة 
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ارتباط بري�شون وبلغ معامل االرتباط  التطبيقني با�شتخدام معامل  معامل االرتباط بني 
)0.93( ، كما ُو�شب الثبات با�شتخدام معادلة األفا كرونباخ من خالل الربنامج االإح�شائي 

)spssv20( واجلدول )3( يبني معامل الثبات الأداة الدرا�شة واأبعادها.
الجدول (3) 

معامل االتساق الداخلي كرونباخ

الت�صاق الداخلياملجالت 

0,92التخطيط

0,93التنفيذ

0,91التنويع

0,97الكلي

ويظهر من اجلدول )3( اأن معامالت ثبات اأداة الدرا�شة تراوحت بني )%91-%93( 
وتعد هذه املعامالت مقبولة الأغرا�س الدرا�شة احلالية.

طريقة تصحيح املقياس: 

للحكم على درجة امتالك اأع�شاء هيئة التدري�س للكفايات التدري�شية، اُ�شتخدم التق�شيم 
التايل بناء على املتو�شط احل�شابي للفقرة: 

تدري�شية  - كفايات  امتالك  درجة  عن  يعرب   1.00-1.80 من  احل�شابي  املتو�شط 
منخف�شة جداً.

تدري�شية  - كفايات  امتالك  درجة  عن  يعرب   1.81-2.60 من  احل�شابي  املتو�شط 
منخف�شة.

تدري�شية  - كفايات  امتالك  درجة  عن  يعرب   3.40–2.61 من  احل�شابي  املتو�شط 
متو�شطة.

تدري�شية  - كفايات  امتالك  درجة  عن  يعرب   4.20–3.41 من  احل�شابي  املتو�شط 
مرتفعة.

تدري�شية  - كفايات  امتالك  درجة  عن  يعرب   5.00–4.21 من  احل�شابي  املتو�شط 
مرتفعة جداً.
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متغريات الدراسة 

ال�رضيعة  ♦ كلية  يف  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  امتالك  درجة  التابع:  املتغري  اأولً- 
الكفايات  با�شتبانة  الدرا�شة  هذه  يف  ويقا�س  التدري�شية،  للكفايات  االإ�شالمية  والدرا�شات 

التدري�شية، وله ثالثة م�شتويات وهي: التخطيط، التنفيذ، التقومي.
ثانياً- املتغريات امل�صتقلة:  ♦
الرتبة العلمية ولها ثالثة م�شتويات: )اأ�شتاذ م�شاعد- واأ�شتاذ م�شارك- واأ�شتاذ(. -
اخلربة التدري�شية ولها ثالثة م�شتويات: )اأقل من 5 �شنوات- من 5 اإىل 10 �شنوات-  -

اأكرث من 10 �شنوات(.

املعاجلات اإلحصائية: 

تنازليًا، ودرجة . 1 اُ�شتخدمت املتو�شطات احل�شابية واالنحرافات املعيارية والرتب 
الدرا�شة  اأ�شئلة  على  لالإجابة  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  قبل  من  التدري�شية  الكفايات  امتالك 

كاملة.
اُ�شتخدمت معادلة كرونباخ األفا للتحقق من ثبات الدرا�شة.. 2
3 . One- Way( لالإجابة على فر�شيتي الدرا�شة، اُ�شتخدم حتليل التباين االأحادي

للكفايات  امتالكهم  يف  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  اختالف  عن  للك�شف   ،  )ANOVA
التدري�شية تبعًا الختالف �شنوات اخلربة، والرتبة االأكادميية لديهم.

توكي . 4 اختبار  اُ�شتخدم  الدرا�شة  فر�شيتي  لنتائج  البعدية  املقارنات  ولعمل 
 )Tukey›s HSD Test(

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
نتائج ال�شوؤال االأول: “ما مدى امتالك اأع�صاء هيئة التدري�س للكفايات  ◄

التدري�صية؟“
املعيارية  واالنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  اُ�شتخرجت  ال�شوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
لدرجة امتالك الكفايات التدري�شية من قبل اأع�شاء هيئة التدري�س بكلية ال�رضيعة والدرا�شات 
االإ�شالمية جامعة الق�شيم، بحيث رتبت االأو�شاط احل�شابية ترتيبًا تنازليًا ح�شب املتو�شطات 

احل�شابية على النحو املبني يف اجلدول )4(.
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الجدول (4) 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمجاالت الدراسة مرتبة تنازليًا حسب المتوسطات الحسابية

درجة المتالكالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابياملجالالرقمالرتبة

مرتفعة4.080.6التنفيذ12
مرتفعة4.070.66التخطيط21
مرتفعة3.850.73التقومي33

مرتفعة4.020.59الكلي

يبني اجلدول )4( اأن املتو�شطات احل�شابية تراوحت بني )3.85 – 4.08( ، حيث جاء 
جمال التنفيذ يف املرتبة االأوىل باأعلى متو�شط ح�شابي بلغ )4.08( ، يليه جمال التخطيط 

مبتو�شط بلغ )4.07( ، وجاء يف املرتبة االأخرية جمال التقومي مبتو�شط بلغ )3.85(.
الجدول (5) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال األول (التخطيط) مرتبة تنازليًا
حسب المتوسطات الحسابية

املتو�صط الفقراتالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
المتالك

مرتفعة جدا4.330.79ًحتليل حمتوى الدر�س اإىل عنا�رضه االأ�شا�شية.112
مرتفعة جدا4.250.89ًاختيار االأن�شطة التعليمية التي حتقق االأهداف22
مرتفعة4.200.99 اختيار م�شادر التعليم املنا�شبة لتحقيق تعلم فعال34
مرتفعة4.190.68مراعاة التوزيع الزمني للخطة الدرا�شية 410
مرتفعة4.190.98اإعداد خطة تدري�شية مرنة قابلة للتعديل ح�شب املوقف التعليمي513
مرتفعة4.100.98ا�شتقاق االأهداف اخلا�شة من املحتوى الدرا�شي 61
مرتفعة4.080.77حتديد ا�شرتاتيجيات التدري�س املنا�شبة لتنفيذ الدر�س714
مرتفعة4.041.14معرفة ع�شو هيئة التدري�س بتكنولوجيا التعليم83
مرتفعة4.040.79حتديد ا�شرتاتيجيات واأدوات التقومي اأثناء اإعداد اخلطة التدري�شية911
مرتفعة4.011.07مراعاة اخلطة التدري�شية لالإمكانات املتوفرة يف الكلية106
مرتفعة4.011.01اإعداد خطة تدري�شية �شاملة ب�شياغة وا�شحة 115
مرتفعة3.960.98مراعاة الفروق الفردية بني الطالب 128
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املتو�صط الفقراتالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
المتالك

مرتفعة3.860.98حتديد جمال االأهداف )معريف، نف�س حركي، وجداين( 137
مرتفعة3.771.03مراعاة ميول واجتاهات الطالب عند التخطيط149

مرتفعة4.070.66جمال التخطيط ككل

يبني اجلدول )5( اأن املتو�شطات احل�شابية تراوحت ما بني )4.33 – 3.77( ، حيث 
جاءت الفقرتان رقم )2، 12( ون�شهما: » حتليل حمتوى الدر�س اإىل عنا�رضه االأ�شا�شية “ و 
“ اختيار االأن�شطة التعليمية التي حتقق االأهداف “ يف املرتبة االأوىل ومبتو�شط ح�شابي بلغ 
)4.33، 4.25( على الرتتيب، بينما جاءت الفقرة )9( ون�شها: “ مراعاة ميول واجتاهات 
الطالب عند التخطيط “ يف املرتبة االأخرية ومبتو�شط بلغ )3.77( ، وبلغ املتو�شط احل�شابي 
باأهمية  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  معرفة  اإىل  هذا  )4.07(.ويعزى  ككل  التخطيط  ملجال 
التخطيط الذي تنطوي على و�شوح الروؤية اأمامه، وحتديد خربات الطالب ال�شابقة واأهداف 
التو�شيف اجلامعي فيما يتعلق باالأهداف  اكت�شاف عيوب  التعليم احلالية، وي�شاعده على 
تالفيها  على  والعمل  املنا�شبة  التعليم  وتكنولوجيا  والتقومي  التدري�س  وطرق  واملحتوى 
املتاحة،  االإمكانات  االأمثل �شمن  الوقت  ا�شتثمار  مراعاة  مع  ذلك  املقرتحات يف  وتقدمي 
املحتوى  تعزيز  املناهج، من خالل  اأهداف  التدري�س من حتقيق  وكذلك متكن ع�شو هيئة 
واإثرائه ، وتوفري الظروف املالئمة للمتعّلمني لتنمية قدراتهم ، و�شقل مهاراتهم ، واكت�شاف 
مواهبهم؛ وزيادة قدرتهم على مواجهة م�شكالت احلياة اليومّية، وعلى التكيف مع ي�شتجّد 

اأمامهم من مواقف.
وتوؤدي االجتاهات دوراً حا�شمًا يف التعليم اجلامعي، الأن م�شاعر الطالب واجتاهاتهم 
نحو املواد الدرا�شية توؤثر يف قدرتهم على حتقيق االأهداف التعليمية التعلمية ، الأن التعلم 
الذي يوؤدي اإىل تكوين اجتاهات نف�شية منا�شبة لدى الطالب يكون اأكرث جدوى من التعلم 
تبقى  النف�شية  االجتاهات  اأن  اإىل  ذلك  �شبب  ويعود  فقط،  املعرفة  اكت�شاب  اإىل  يوؤدي  الذي 
لعوامل  عامة  ب�شورة  املعرفية  اخلربات  تخ�شع  بينما  طويلة،  ملدة  بها  وُيحتفظ  اآثارها 

الن�شيان، ووافقت هذه الدرا�شة درا�شة حمادنة، اأديب )2004(.
الجدول (6) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثاني (التنفيذ) مرتبة تنازليًا
حسب المتوسطات الحسابية

املتو�صط الفقراتالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
المتالك

مرتفعة جدا4.290.87ًربط املفاهيم مع بع�شها.122
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املتو�صط الفقراتالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
المتالك

مرتفعة جدا4.241.00ًا�شتخدام االأن�شطة االإثرائية والعالجية عند ال�رضورة 229
مرتفعة4.180.72املواءمة بني اجلانب النظري واجلانب العملي اأثناء التدري�س 318
مرتفعة4.150.96مراعاة اأدوات التقومي جلوانب �شخ�شية الطالب.424
مرتفعة4.140.79جذب انتباه الطالب واملحافظة على ا�شتمرارية انتباههم 527
مرتفعة4.140.78ا�شتخدام اللغة العربية الف�شيحة يف التدري�س نطقا وكتابة 628
مرتفعة4.130.81تنمية مهارات التفكري العلمي لدى الطالب723
مرتفعة4.120.87اإبراز دور الطالب يف املواقف التعليمية التعلمية 820
مرتفعة4.110.80تهيئة الطالب للدر�س915
مرتفعة4.080.83ا�شتثمار وقت املحا�رضة يف زيادة معرفة الطالب.1019
مرتفعة4.060.80تهيئة البيئة ال�شفية مبا ي�شهل حتقيق االأهداف التدري�شية 1126
مرتفعة4.021.00اإثارة دافعية الطالب بو�شائل خمتلفة 1231
مرتفعة4.000.79ا�شتخدام ا�شرتاتيجيات التدري�س املخطط لها1317
مرتفعة3.980.87معاجلة املواقف الطارئة يف القاعة الدرا�شية ب�شكل منا�شب1430
مرتفعة3.960.89ربط املعرفة )مو�شوعات املقرر( بالواقع احلياتي 1521
مرتفعة3.920.92مراجعة اأعمال الطالب وتزويدهم بتغذية راجعة مكتوبة اأو لفظية1625
مرتفعة3.901.06توظيف تكنولوجيا التعليم بكفاءة1716

مرتفعة4.080.6جمال التنفيذ ككل

حيث   ،  )4.29 –  3.90( بني  تراوحت  احل�شابية  املتو�شطات  اأن   )6( اجلدول  يبني 
“ا�شتخدام االأن�شطة  29( ون�شهما: » ربط املفاهيم مع بع�شها،“ و  جاءت الفقرتان )22، 
االإثرائية والعالجية عند ال�رضورة“ يف املرتبة االأوىل، ومبتو�شط ح�شابي )4.29، 4.24( 
يف  بكفاءة“  التعليم  تكنولوجيا  “توظيف  ون�شها:   )16( الفقرة  وجاءت  الرتتيب،  على 
التنفيذ  ملجال  احل�شابي  املتو�شط  وبلغ   ،  )3.90( بلغ  ح�شابي  ومبتو�شط  االأخرية  املرتبة 

ككل )4.08(.
ربط  يت�شمن  الذي  التنفيذ  باأهمية  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  معرفة  اإىل  هذا  ويعزى 
املهارات يف �شياق متكامل من خالل البدء بالتمهيد وا�شتخدام االأ�شئلة والو�شائل التعليمية 
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الزمنية، وتكون املهمة  والتقيد باخلطة  والتعزيز وتنويع احلركة وال�شوت  العربية  واللغة 
التعليمية ذات معنى كاملة من خالل ربطها ببنية الطالب املعرفية، وذلك بربط املفاهيم 
واالأفكار اجلديدة باالأمناط واملبادئ ال�رضعية ذات املعنى ال�شابق تعلمها، في�شتطيع الطالب 

ا�شتيعاب املادة اجلديدة وتطبيقها يف مواقف جديدة ثم اأدخلت يف بنية املعرفية.
واإتقان تنفيذ الدرو�س يعتمد على اخلربة والتكرار، فاالأمر يحتاج اإىل ممار�شة ع�شو 
بالدورات  التدري�س  اهتمام ع�شو هيئة  واإىل  اأداء جيد  م�شتوى  اإىل  للو�شول  تدري�س  هيئة 
التدريبية كدورة نتاجات التعلم التي عقدت اأكرث من مرة، ودورة تخطيط التدري�س، ودورة 
متابعة  يف  االأكادميي  واالعتماد  اجلودة  وحدة  وحر�س  التح�شيل،  م�شتوى  تدين  اأ�شباب 

العملية التعليمية التعلمية )ظافر، حممد اإ�شماعيل، 1989(.
الجدول (7) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لفقرات المجال الثالث (التقويم) مرتبة تنازليًا
حسب المتوسطات الحسابية

املتو�صط الفقراتالرقمالرتبة
احل�صابي

النحراف 
املعياري

درجة 
المتالك

مرتفعة4.070.83م�شاعدة الطالب على التقومي الذاتي 135
مرتفعة4.060.72اال�شتمرارية يف عملية التقومي 236
مرتفعة3.960.91مراعاة اأدوات التقومي للفروق الفردية بني الطالب 334
مرتفعة3.940.98تقومي الطالب وفق اأ�ش�س ومعايري حمددة433
مرتفعة3.900.88�شياغة االأ�شئلة التقوميية بطريقة وا�شحة وحمددة 537
مرتفعة3.871.31مراعاة ال�شمولية يف عملية التقومي 642
مرتفعة3.840.83قيا�س التعلم القبلي لدى الطالب 732
مرتفعة3.781.11ا�شتقاق فقرات االختبار من اأهداف املقرر838
مرتفعة3.780.90 توظيف نتائج االختبار يف حت�شني تعلم الطالب 939
مرتفعة3.710.97مراعاة الفروق الفردية بني الطالب يف اأدوات التقومي امل�شتخدمة 1040
مرتفعة3.701.23التنويع يف اأدوات القيا�س امل�شتخدمة 1141
مرتفعة3.641.25مراعاة املو�شوعية اأثناء و�شع االختبار واأثناء ت�شحيحه1243

مرتفعة3.850.73جمال التقومي ككل

يبني اجلدول )7( اأن املتو�شطات احل�شابية تراوحت بني )3.64–4.07( ، حيث جاءت 
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الفقرتان رقم )35، 36( ون�شهما: » م�شاعدة الطالب على التقومي الذاتي “ و “ اال�شتمرارية 
الرتتيب،  على   )4.06  ،4.07( ح�شابي  ومبتو�شط  االأوىل  املرتبة  “ يف  التقومي  عملية  يف 
واأثناء  االختبار  و�شع  اأثناء  املو�شوعية  مراعاة   “ ون�شها:   )43( رقم  الفقرة  وجاءت 
احل�شابي  املتو�شط  )3.64(.وبلغ  بلغ  االأخرية ومبتو�شط ح�شابي  املرتبة  “ يف  ت�شحيحه: 
ملجال التقومي ككل )3.85( ، ويعزى هذا اإىل معرفة اأع�شاء هيئة التدري�س باأهمية التقومي 
والنف�شحركية  املعرفية  النواحي  جميع  من  الطالب  �شلوك  يف  تغري  اإحداث  يت�شمن  الذي 
االأهداف،  حتقيق  دون  حتول  التي  واملعوقات  ال�شعوبات  ومعرفة  جميعها،  واالنفعالية 
فالتقومي عمليـة ت�شخي�شية عالجية وقائية و�شاملة وم�شتمرة، يقي�س مدى حتقق االأهداف 
يف  واالأن�شطة  والو�شائل  االأ�شاليب  اأف�شل  واختيار  الطالب،  حت�شيلي  وم�شتوى  وتعزيزها، 
اأثناء عملية التدري�س، ومعاجلة �شعوبات التعلم، والتعرف اإىل م�شكالت املناهج وعالجها، 
مع مراعاة املو�شوعية وال�شدق والثبات عند و�شع االختبار.ووافقت هذه الدرا�شة درا�شة 

)علي، عثمان، 1987(.

مدى  ◄ يف  اإح�صائية  دللة  ذات  فروق  توجد  هل  الثاين:  ال�شوؤال  نتائج 
امتالك الكفايات التدري�صية من قبل اأع�صاء هيئة التدري�س بكلية ال�رشيعة 

والدرا�صات الإ�صالمية يف جامعة الق�صيم تعزى ملتغري الرتبة؟ 
املعيارية  واالنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  اُ�شتخرجت  ال�شوؤال  هذا  على  لالإجابة 
بجامعة  ال�رضيعة  كلية  يف  التدري�س  هيئة  اأع�شاء  لدى  التدري�شية  الكفاية  امتالك  لدرجة 

الق�شيم ح�شب متغري الرتبة العلمية واجلدول االآتي يو�شح ذلك.
الجدول (8) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة امتاك الكفايات التدريسية
لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الشريعة والدراسات اإلسامية حسب متغير الرتبة العلمية

النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعددالرتبةاملجال

التخطيط

94.370.28اأ�شتاذ

103.990.39اأ�شتاذ م�شارك

784.050.71اأ�شتاذ م�شاعد

974.070.66الكلي



د .علي بن محمد بن أحمد ربابعة
مدى امتالك أعضاء هيئة التدريس في كلية الشريعة والدراسات اإلسالمية 

الكفايات التدريسية في جامعة القصيم من وجهة نظرهم

320

النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعددالرتبةاملجال

التنفيذ

94.800.16اأ�شتاذ

104.460.27اأ�شتاذ م�شارك

783.950.58اأ�شتاذ م�شاعد

974.080.6الكلي

التقومي

94.470.46اأ�شتاذ

103.940.41اأ�شتاذ م�شارك

783.770.75اأ�شتاذ م�شاعد

973.850.73الكلي

الأداة ككل

94.570.23اأ�شتاذ

104.160.25اأ�شتاذ م�شارك

783.930.62اأ�شتاذ م�شاعد

974.010.59الكلي

املعيارية  واالنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  يف  ظاهريًا  تباينًا   )8( اجلدول  يبني 
لدى امتالك الكفايات التدري�شية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س بكلية ال�رضيعة بجامعة الق�شيم 
ب�شبب اختالف فئات متغري الرتبة العلمية )اأ�شتاذ، واأ�شتاذ م�شارك، واأ�شتاذ م�شاعد( ولبيان 
داللة الفروق االإح�شائية بني املتو�شطات احل�شابية اُ�شتخدم حتليل التباين االأحادي ح�شب 

اجلدول )9(.
الجدول (9) 

تحليل التباين األحادي ألثر الرتبة العلمية على درجة امتاك الكفاية التدريسية
لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الشريعة في جامعة القصيم.

درجات جمموع املربعاتامل�صدراملجال
احلرية

متو�صط 
الدللة قيمة فاملربعات

الإح�صائية

التخطيط

0.93020.465بني املجموعات

1.086 0.342 40.244940.428داخل املجموعات

 41.17396الكلي
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درجات جمموع املربعاتامل�صدراملجال
احلرية

متو�صط 
الدللة قيمة فاملربعات

الإح�صائية

التنفيذ

7.48023.740بني املجموعات

13.0990.000 26.841940.286داخل املجموعات

 34.32196الكلي

التقومي

4.04922.025بني املجموعات

4.0970.020 46.451940.494داخل املجموعات

 50.50096الكلي

الأداة ككل

3.52821.764بني املجموعات

5.4910.006 30.196940.321داخل املجموعات

 33.72396الكلي

 )α≤0.05( وجود فروق ذات داللة اإح�شائية عند م�شتوى الداللة )يتبني من اجلدول )9
التنفيذ والتقومي ويف االأداة ككل.بينما ال توجد  ، تعزى ملتغيري الرتبة العلمية يف جمايل 
اإح�شائيا  الدالة  الزوجية  الفروق  ، ولبيان  التخطيط  فروق ذات داللة اح�شائية يف جمال 
بني املتو�شطات احل�شابية مت ا�شتخدام املقارنات البعدية بطريقة )توكي( كما هو مبني يف 

اجلدول )10(.
الجدول (10) 

المقارنات البعدية بطريقة توكي وأثر الرتبة العلمية على مجال التنفيذ والتقويم واألداة ككل.

اأ�صتاذ م�صاعداأ�صتاذ م�صاركاأ�صتاذالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالرتبةاملجال

التنفيذ

 4.800.16اأ�شتاذ

 4.460.270.34اأ�شتاذ م�شارك

 *0.51*3.950.580.85اأ�شتاذ م�شاعد

التقومي

 4.470.46اأ�شتاذ

 3.940.410.53اأ�شتاذ م�شارك

 0.17*3.770.750.7اأ�شتاذ م�شاعد
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اأ�صتاذ م�صاعداأ�صتاذ م�صاركاأ�صتاذالنحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالرتبةاملجال

االأداة 
ككل

 4.570.23اأ�شتاذ
 4.160.250.41اأ�شتاذ م�شارك
 0.23*3.930.620.64اأ�شتاذ م�شاعد

 )α = 0.05( دالة عند مستوى داللة *

يبني اجلدول )10( وجود فروق ذات داللة اإح�شائية )α≤0.05( بني اأ�شتاذ واأ�شتاذ 
اأ�شتاذ، ووجود فروق ذات  واالأداة ككل جاءت ل�شالح  والتقومي  التنفيذ  م�شاعد يف جمايل 
جاءت  التنفيذ  جمال  يف  م�شاعد  واأ�شتاذ  م�شارك  اأ�شتاذ  بني   )α≤0.05( اإح�شائية  داللة 
التدري�س،  هيئة  ع�شو  يف  الكبري  اجلامعة  اهتمام  اإىل  هذا  ويعزو  م�شارك،  اأ�شتاذ  ل�شالح 
وذلك باإن�شاء عمادة التطوير اجلامعي تعنى بتطوير مهارات ع�شو هيئة التدري�س يف اأثناء 
اخلدمة حيث راعت عقد دورات م�شتمرة تخدم العملية التعليمية التعلمية، واإح�شار مدربني 
اأكفاء متخ�ش�شني، واإ�رضاك ع�شو هيئة التدري�س يف اأكرث من دورة تدريبية، وربط ترقيته 

باحل�شول على عدد كاف من هذه الدورات.
ويعزى تراجع االأ�شتاذ امل�شاعد اإىل عدم وجود دورات متخ�ش�شة تعنى بع�شو هيئة 
التدري�س قبل اخلدمة، �شواء كانت يف االأ�شاليب الرتبوية، اأم اأ�شاليب التدري�س، اأم يف نتاجات 
قبل  التدري�س  العناية بع�شو هيئة  واإغفال اجلامعة دورها يف  ال�شفية،  االإدارة  اأم  التعلم، 

اخلدمة، واقت�شارها على العناية بع�شو هيئة التدري�س يف اأثناء اخلدمة.
للكفاية  ◄ التدري�س  هيئة  اأع�صاء  امتالك  مدى  ما  الثالث:  ال�شوؤال  نتائج 

التدري�صية تبعاً لختالف �صنوات اخلربة؟ 
املعيارية  واالنحراف  احل�شابية  املتو�شطات  اُ�شتخرجت  ال�شوؤال  هذا  على  لالإجابة 
لدرجة امتالك الكفايات التدري�شية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س يف كلية ال�رضيعة والدرا�شات 

االإ�شالمية يف جامعة الق�شيم ح�شب متغري اخلربة واجلدول )11( يو�شح ذلك.
الجدول (11) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة امتاك الكفايات التدريسية
لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الشريعة حسب متغير الخبرة

النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعدداخلربةاملجال

464.170.59اأقل من 5 �شنواتالتخطيط

263.900.92من 5 اإىل 10 �شنوات
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النحراف املعيارياملتو�صط احل�صابيالعدداخلربةاملجال

254.070.37اأكرث من 10 �شنوات

974.070.65الكلي

التنفيذ

464.050.51اأقل من 5 �شنوات

263.910.70من 5 اإىل 10 �شنوات

254.320.58اأكرث من 10 �شنوات

974.080.60الكلي

التقومي

463.780.78اأقل من 5 �شنوات

263.860.72من 5 اإىل 10 �شنوات

253.980.62اأكرث من 10 �شنوات

973.850.73الكلي

الأداة ككل

464.010.56اأقل من 5 �شنوات

263.890.75من 5 اإىل 10 �شنوات

254.150.45اأكرث من 10 �شنوات

974.020.59الكلي

لالنحرافات  احل�شابية  املتو�شطات  يف  ظاهريا  تباينا   )11( اجلدول  هذا  ويبني 
املعيارية لدى امتالك الكفايات التدري�شية لدى اأع�شاء هيئة التدري�س بكلية ال�رضيعة ب�شبب 
اختالف فئات متغري اخلربة: )اقل من 5، من 5-10، اأكرث من 10( ، ولبيان داللة الفروق 

االإح�شائية بني املتو�شطات اُ�شتخدم حتليل للتباين االأحادي ح�شب اجلدول )12(.
الجدول (12) 

تحليل التباين األحادي ألثر امتاك الكفايات التدريسية لدى أعضاء هيئة التدريس بكلية الشريعة
في جامعة القصيم بسبب اختاف فئات متغير الخبرة

جمموع امل�صدراملجال
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة 
ف

الدللة 
الإح�صائية

التخطيط

1.2120.60بني املجموعات

1.420.25 39.96940.43داخل املجموعات

 41.1796الكلي
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جمموع امل�صدراملجال
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
املربعات

قيمة 
ف

الدللة 
الإح�صائية

التنفيذ

2.3221.16بني املجموعات

3.41 0.04 32.00940.34داخل املجموعات

 34.3296الكلي

التقومي

0.6720.33بني املجموعات

0.630.54 49.84940.53داخل املجموعات

 50.5096الكلي

الأداة ككل

0.8320.42بني املجموعات

1.190.31 32.89940.35داخل املجموعات

 33.7296الكلي

الداللة  م�شتوى  عن  اإح�شائية  داللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )12( اجلدول  يف  تبني 
)α≤0.05( تعزى ملتغري اخلربة يف املجاالت جميعها واالأداة ككل با�شتثناء جمال التنفيذ، 
املقارنات  اُ�شتخدمت  احل�شابية  املتو�شطات  بني  اإح�شائيًا  الدالة  الزوجية  الفروق  ولبيان 

البعدية بطريقة توكي كما هو مبني يف اجلدول )13(.
الجدول (13) 

المقارنات البعدية بطريقة توكي وأثر متغير الخبرة على مجال التنفيذ.

املتو�صط الرتبةاملجال
احل�صابي

النحراف 
املعياري

اأقل من 5 
�صنوات

من 5 اإىل 10 
�صنوات

اأكرث من 10 
�صنوات

التنفيذ
 4.050.51اأقل من 5 �شنوات

 3.910.700.14من 5 اإىل 10 �شنوات
 *4.320.580.270.41اأكرث من 10 �شنوات

 )α = 0.05( دالة عند م�شتوى داللة *

الذين  بني   )α≤0.05( اإح�شائية  داللة  ذات  فروق  وجود   )13( اجلدول  من  يتبني 
خربتهم اأكرث من 10 �شنوات، والذين خربتهم بني 5-10 �شنوات ل�شالح من خربتهم اأكرث من 
10 �شنوات، ويعزو هذا اإىل تزود ع�شو هيئة التدري�س باالأ�شاليب الرتبوية واال�شرتاتيجيات 
ويعزو  اجلامعة،  اإ�رضاف  وحتت  العمل  �شني  خالل  عليها  اُعتمد  التي  املتعددة  التدري�شية 
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الباحث هذه النتيجة اأي�شا اإىل اأن ع�شو هيئة التدري�س ذا اخلربة الطويلة و�شل اإىل اال�شتقرار 
النف�شي والوظيفي، مما يدفع بع�شو هيئة التدري�س اإىل تطوير نف�شه مهنيًا من خالل زيادة 

منوه املهني، والذي من اأبرز مالحمه امتالكه لكفايات التخطيط والتنفيذ والتقومي.

التوصيات: 

بناًء على ما تو�صلت اإليه الدرا�صة من نتائج فاإن الباحث يو�صي مبا ياأتي: 
التدري�س؛ . 1 واملعنوية الأع�شاء هيئة  املادية  واملكافاآت  احلوافز  توفري  العمل على 

لتح�شني اأدائهم يف العمل.
“بناء خطط تنفيذ . 2 اإقامة ور�س عمل الأع�شاء هيئة التدري�س للتدريب على  اقرتاح 

اجلامعي  التدري�س  جمال  يف  العاملية  التطورات  اآخر  جامعاتنا  بذلك  لتواكب  التدري�س” 
الفّعال.
تطوير برامج االإعداد لتتنا�شب مع امل�شتجدات املعرفية واالجتماعية واالقت�شادية . 3

والثقافية وفق ثوابت �شيا�شة التعليم يف اململكة العربية ال�شعودية.
توظيف التقنية احلديثة يف زيادة فاعلية برامج االإعداد واإثراء مفرداتها.. 4
اإيجاد هيئة لالعتماد و�شمان النوعية باجلامعات، واجلودة والتميز يف الربامج . 5

واملناهج.
ت�شجيع اأع�شاء هيئة التدري�س على االبتكار والتجديد يف عمليات التعلم والتعليم، . 6

اإىل  للمعرفة  ناقلني  كونهم  من  التحول  على  ت�شاعدهم  التي  التدريبية  الربامج  وتوفري 
م�شاركني ومطورين لها، وقادرين على التفاعل امل�شتمر مع حتوالتها.

واخلطط . 7 الربامج  تطوير  يف  للم�شاركة  التدري�س  هيئة  الأع�شاء  الفر�شة  اإتاحة 
الدرا�شية فيما ي�شاعد الطالب على تطوير قدراتهم املعرفية.

يو�شي الباحث باإجراء عدد من البحوث والدرا�شات مثل: . 8
تقومي االأداء التدري�شي لع�شو هيئة التدري�س يف اجلامعة من وجهة نظر طلبتهم .أ. 
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املصادر واملراجع: 

أوالً- املراجع العربية: 

اأبو �رضيخ، �شاهر ذيب )2008( ، ا�شرتاتيجيات التدري�س، االأردن: دار املعتز .. 1
مرعي، توفيق )1983( ، الكفايات التعليمية يف �شوء النظم، عمان: دار الفرقان .. 2
الثقافة . 3 الالزمة ملعلمي  التعليمية  الكفايات   ،  )2001( يعقوب  اإر�شيد  اإبراهيم  اإر�شيد، 

االإ�شالمية يف املرحلة الثانوية، حمافظة املفرق، جامعة اآل البيت، االأردن .
اأبو جابر، ماجدو وبعاره، ح�شني )1420( الرتبية امليدانية لطلبة كلية العلوم الرتبوية، . 4

عمان: دار ال�شياء .
البداح، فهد بن عبد الرحمن حممد )2006( ، مدى توفر الكفايات التعليمية لدى معلمي . 5

الرتبية االإ�شالمية باملرحلة االبتدائية يف اململكة العربية ال�شعودية، ر�شالة ماج�شرت، 
جامعة �شنعاء، اليمن .

احلر، عبد العزيز حممد )2003( اأدوات مدر�شة امل�شتقبل، كتاب التنمية املهنية، املركز . 6
العربي للتدريب لدول اخلليج .

اخلثيلة، هند ماجد )2000( ، املهارات التدري�شية الفعلية واملثالية كما تراها الطالبة . 7
يف جامعة امللك �شعود .جملة جامعة اأم القرى للعلوم الرتبوية واالإجتماعية واالن�شانية، 

املجلد )12( ، العدد )2( .
ومديري . 8 لروؤ�شاء  الثالثة  الفكرية  الندوة  وقائع   ،  )1987( �شالح  مهدي  ال�شامرائي، 

اجلامعات يف الدول االأع�شاء، جامعة بغداد، مركز البحوث الرتبوية والنف�شية .
الرتبية . 9 ملعلمي  الالزمة  الكفايات   ،  )1995( �رضور  بن  �شعد  بن  ها�شل  الغامدي، 

االإ�شالمية باملرحلة الثانوية يف �شلطه عمان وقيا�س مدى توافرها لدى معلمي الرتبية 
االإ�شالمية يف منطقة الظاهرة، ر�شالة ماج�شتري، جامعة ال�شلطان قابو�س، كلية الرتبية 

والعلوم االإ�شالمية .
املوؤمتر . 10 والع�رضين،  احلادي  القرن  وحتديات  التعليم   )2002( عبداهلل  املو�شوي، 

العلمي االأول، جامعة موؤتة، الأردن .
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الهذيل، عبداهلل حم�شن )1995( مدى توفر الكفايات التعليمية لدى معلمي املواد . 11
االجتماعية يف املرحلة االبتدائية من وجهة نظر امل�رضفني الرتبويني، املجلة الرتبوية، 

العدد )35( ، جملد )9( .
النه�شة . 12 دار  القاهرة:  التدري�س،  مهارات   ،  )1989( واآخرون  احلميد،  عبد  جابر، 

العربية .
جامعة القد�س املفتوحة )1994( ، ت�شميم التدري�س، عمان: املكتبة الوطنية .. 13
جروان، عبد الرحمن فتحي )2008( املوهبة والتفوق واالإبداع، االأردن: دار الفكر .. 14
الكفايات . 15 ومعلماتها  العربية  اللغة  معلمي  امتالك  مدى   )2004( اأديب  حمادنة، 
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