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ملخص: 
هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف على املمار�سات التبوية لدى اأع�ساء هيئة التدري�س 
الدرا�سة  �سقراء من وجهة نظرهم. ولتحقيق هدف  التبية بالدوادمي يف جامعة  يف كلية 
من   )25( قوامها  عينة  على  طبقت  فقرة   )29( ت�سمنت  ا�ستبانه  بتطوير  الباحثة  قامت 

اأع�ساء هيئة التدري�س )ذكور ، اإناث( . 
الدرا�سة  عينة  اأفراد  لدى  التبوية  املمار�سات  م�ستوى  اأن  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  وقد 
جاءت بدرجة كبرية، مبتو�سط ح�سابي )4.18( وانحراف معياري )0.64( ، واأظهرت نتائج 
الدرا�سة اأي�سا عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α = 0.05( بني 

املتو�سطات احل�سابية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة تعزى ملتغريات الدرا�سة. 
والجتماعات بني  اللقاءات  من  منها، عقد جمموعة  تو�سيات  الدرا�سة  ت�سمنت  وقد 
ال�سادرة  اليجابية  املمار�سات  وتعزيز  اخلربات  لتبادل  اأنف�سهم  التدري�س  هيئة  اأع�ساء 
اأهم  اإىل  ، لت�سدهم  التدري�س وخ�سو�سا اجلدد  عنهم، وعقد دورات تدريبية لأع�ساء هيئة 

املمار�سات اليجابية التي يجب التقيد بها داخل اجلامعة. 
الكلمات املفتاحية: املمار�سات التبوية، اأع�ساء هيئة التدري�س. 
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Educational Practices among Faculty Members in Education 
Faculty at Shaqra University in Al- Dawadmi from Their Perspective

Abstract: 
The aim of this study is to identify the educational practices among 

Education Faculty members at Shaqra University in Al- Dawadmi from their 
perspective. To achieve the objective of the study, the researcher developed a 
questionnaire that included (29) items, applied to a sample of (25) male and 
female faculty members. 

The results of the study showed that level of the educational practices 
among the individuals of the study sample was of a high degree, with a mean 
(4.18) and standard deviation (0.64) , but there weren›t statistically significant 
differences at the level of significance (a = 0.05) between the arithmetic means 
to the estimates of individuals of the study sample individuals attributed to the 
study variables. 

The researcher recommended holding meetings of faculty members 
themselves to share experiences and promote their positive practices, and 
holding training courses to faculty members, particularly those who have 
been recently appointed, to guide them to positive practices they are required 
to observe inside the university. 

Keywords: Educational practices, Faculty members. 
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خلفية الدراسة وأهميتها:

مقدمة: 
وجدت التبية منذ وجود الإن�سان على هذه الأر�س، ، ففي عامل الغيب علم اهلل �سبحانه 
َماء ُكلََّها  َم اآَدَم االأَ�سنْ ه ما مل يكن يعلم، قال تعاىل: {َوَعلَّ وتعاىل اآدم م�سميات الأ�سياء وعلمَّ
اِدِقنَي}31{ َقاُلوانْ  َماء َهـوؤُالء اإِن ُكنُتمنْ �سَ َالَِئَكِة َفَقاَل اأَنِبُئويِن ِباأَ�سنْ ُهمنْ َعَلى املنْ ُثمَّ َعَر�سَ
ُهم  ِكيُم}32{ َقاَل َيا اآَدُم اأَنِبئنْ َ َعِليُم احلنْ َك اأَنَت النْ َتَنا اإِنَّ �ُسبنَْحاَنَك الَ ِعلنَْم َلَنا اإِالَّ َما َعلَّمنْ
َماَواِت َواالأَرنْ�ِس  َلُم َغينَْب ال�سَّ ُكمنْ اإِينيِّ اأَعنْ َماآِئِهمنْ َقاَل اأََلنْ اأَُقل لَّ �سنْ ا اأَنَباأَُهمنْ ِباأَ َماآِئِهمنْ َفَلمَّ ِباأَ�سنْ
من  التبية  وتعد   .  )33-31 الآيات  )البقرة:  ُتُموَن}33  ُدوَن َوَما ُكنُتمنْ َتكنْ َلُم َما ُتبنْ َواأَعنْ
املو�سوعات املهمة التي عرفها الإن�سان وتعامل معها قدميا وقد اأمر بها اهلل تبارك وتعاىل 

جميع ر�سله وخملوقاته من ان�س وجن. 
الفرد  لالإن�سان  ف�رشورتها  معااً.  واملجتمع  الفرد  من  لكل  �رشورية  عملية  والتبية 
يتنا�سب  مبا  ميوله  وتنمية  عواطفه  وتنظيم  غرائزه  وتوجيه  جن�سه  على  للمحافظة  تكون 
وثقافة املجتمع الذي يعي�س فيه، والتبية �رشورية ملواجهة احلياة ومتطلباتها وتنظيم 
اأنها  ف�سالاً  مالئمة.  عي�سة  اجلماعة  بني  العي�س  اأجل  من  املجتمع،  يف  العامة  ال�سلوكيات 
تنمية العي�س بني اجلماعة، اأما �رشورتها للمجتمع فتكون يف الحتفاظ بالتاث الثقايف 
ونقله اإىل الأجيال النا�سئة وكذلك تعزيز التاث الثقايف وذلك من خالل تنقيته من العيوب 

التي علقت به. 
وتعد التبية الو�سيلة الفعالة للمجتمعات من اأجل حتقيق اأهدافها مبا يتفق مع ت�سور 
واأفكار، وذلك عن  الت�سور من مفاهيم وعقائد  ينبثق عن هذا  للوجود وما  اأبناء املجتمع 
طريق ا�ستخدام املعلومات واملعارف والو�سائل التبوية التي تو�سل اإليها الإن�سان يف تاأهيل 
اأفراد املجتمع كل ح�سب ميوله وقدراته الذاتية من اأجل الو�سول اإىل اأف�سل امل�ستويات يف 
تقدمي اخلدمات ملجتمعاتهم، فالتبية ل ميكن اأن تنمو وتكتمل وتتطور ما مل ت�ستند اإىل فكر 
فل�سفي يغذيها باجلدة والبتكار والإبداع يف عامل ي�سابق العلم واإجنازاته، وتوؤدي التبية 
الذاتية على مواجهة  اإىل زيادة قدراتها  دورااً رئي�سااً يف املجتمعات الإن�سانية التي ت�سعى 

التحديات احل�سارية، واحلفاظ على هويتها الثقافية، وتقدمها العلمي. 
هذه  فاإن  املجتمع،  يف  للتبية  حمددة  اأهداف  وجود  من  بد  ل  اأنه  من  الرغم  وعلى 
الأهداف تختلف باختالف املجتمعات من حيث ثقافتها وظروفها الجتماعية وال�سيا�سية. 
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لذلك تربز  والفكرية،  والأخالقية  التبوية  فل�سفته  املجتمعات  لكل جمتمع من  وهذا جعل 
اأنه  اإىل الفكر التبوي، الذي ميثل الإطار النظري للممار�سات التبوية، ف�سالاً عن  احلاجة 
الذي  املعني  وهو  وحتقيقها،  التبوية،  املوؤ�س�سات  يف  الأهداف  لو�سع  والأ�سا�س  الطريق 

ت�ستقي منه الأنظمة التبوية فل�سفتها واأهدافها )عبد املق�سود، 2002( 
لذلك ل بد اأن ُيبنى النظام التبوي على اأ�سول فكرية وفل�سفة تربوية وا�سحة املعامل 
على  وتت�سكل  واأهدافه،  مبادئه  �سيانة  من  التدري�س  هيئة  ع�سو  تكني  يف  ت�سهم  ،بحيث 
طلبته.  مع  اأقرانه وعالقته  مع  التبوية، من حيث عالقته  و�سلوكياته  اأ�سا�سها ممار�ساته 
ولذلك ومن خالل ما �سبق، جاءت هذه الدرا�سة لتك�سف عن املمار�سات التبوية لدى اأع�ساء 
العربية  اململكة  يف  �سقراء  جلامعة  التابعة  بالدوادمي  التبية  كلية  يف  التدري�س  هيئة 
ال�سعودية من وجهة نظرهم ل �سيما واأن مالحظة الباحثة و�سعورها للواقع الفعلي يف كلية 
التبية بالدوادمي بجامعة �سقراء ت�سري اإىل اأن هناك تباينااً يف املمار�سات التبوية لدى 

اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعة. 

مشكلة الدراسة وأسئلتها: 
اأثرت كثريااً  التي  والثقافية  التقنية  التحديات  كمُّ  الع�رش احلايل هو  اأهم ما مييز  اأن 
على خمتلف اجلوانب ال�سيا�سية ،والقت�سادية، والجتماعية، والثقافية، والتبوية، ولذلك 
�سعت كثري من الدول اإىل مراجعة جذرية لالأنظمة التبوية ملواكبة امل�ستجدات التي اأفرزتها 
الأنظمة  التي تقوم عليها هذه  الأ�س�س والأهداف  القرن ومنها  التحديات املختلفة يف هذا 
وممار�سات اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعات ومنها جامعة �سقراء. ومبا اأن الباحثة اأحد 
اأع�ساء هيئة التدري�س يف كلية التبية بالدوادمي بجامعة �سقراء فقد لحظت جمموعة من 
التدري�س ل تتفق مع مبادئ وقيم املجتمع  اأع�ساء هيئة  املمار�سات التبوية لدى بع�س 
امل�ستوى  لي�ست �سمن  اأنها ممار�سات  ،اأو  الإ�سالمي احلنيف  الدين  امل�ستمدة من  ال�سعودي 
املطلوب ، لذلك جاءت فكرة هذه الدرا�سة للك�سف عن املمار�سات التبوية لدى اأع�ساء هيئة 
خالل  من  وذلك  نظرهم  وجهة  من  �سقراء  بجامعة  بالدوادمي  التبية  كلية  يف  التدري�س 

االإجابة على االأ�سئلة االآتية: 
بالدوادمي  ● التبية  كلية  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  لدى  التبوية  املمار�سات  ما 

بجامعة �سقراء من وجهة نظرهم؟ 
هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )α = 0.05( ل�ستجابات  ●

الرتبة   ، )اجلن�س  للمتغريات  تعزى  لهم  التبوية  املمار�سات  حول  الدرا�سة  عينة  اأفراد 
الأكادميية ، �سنوات اخلدمة( 
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أهداف الدراسة 

هدفت هذه الدرا�سة اإىل: 
التبية  - كلية  يف  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  لدى  التبوية  املمار�سات  اإىل  التعرف 

بالدوادمي بجامعة �سقراء من وجهة نظرهم. 
التعرف اإىل مدى التباين يف ا�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة )اأع�ساء هيئة التدري�س(  -

حول املمار�سات التبوية لهم. 

أهمية الدراسة: 
اأهمية مو�سوعها املتعلق بالك�سف عن املمار�سات  ♦ الدرا�سة من  اأهمية هذه  تاأتي 

التبوية لدى اأع�ساء هيئة التدري�س بكلية التبية بالدوادمي يف جامعة �سقراء باعتبار اأن 
هذه املمار�سات التبوية رئي�سة و�رشورية لل�سلوك الإن�ساين. 

املمار�سات  ♦ اأف�سل  على  للوقوف  التدري�س  هيئة  لأع�ساء  تدريبية  برامج  و�سع 
التبوية والدعوة اإىل اللتزام بها. 

التعريفات اإلجرائية: 

هيئة  - اأع�ساء  بها  يقوم  التي  والقولية  الفعلية  ال�سلوكيات  الرتبوية:  املمار�سات 
التدري�س يف كلية التبية بالدوادمي التابعة جلامعة �سقراء. 

اأع�ساء هيئة التدري�س: جميع مدر�سي كلية التبية بالدوادمي يف جامعة �سقراء  -
باختالف تخ�س�ساتهم. 

حدود الدراسة: 
اقت�رشت هذه الدرا�سة على اأع�ساء هيئة التدري�س يف كلية التبية قي جامعة �سقراء 

بالدوادمي للعام الدرا�سي 2014/2013م 

اإلطار النظري والدراسات السابقة: 

أوالً- األدب النظري: 

يوجد ارتباط بني الفكر والتبية وهذا يوؤكده كثري من املفكرين والفال�سفة، وتوؤكده 
لي�ست وليدة  التبوية  اأن احلركة  الذي يدل  الأمر  التبية؛  الكتب املتخ�س�سة يف  كثري من 
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املذاهب الفل�سفية، واأن رجال التبية هم رجال الفل�سفة، وتكون الأ�سول الفكرية اإَما اإلهية 
من عند اهلل تبارك وتعاىل، اأو و�سعية �ساغها الفال�سفة واملفكرون. وبناء على هذا التق�سيم 
واملدر�سة  الو�سعية  الفكرية  املدار�س  اأهم  حول  النظري  الأدب  يتمحور  الفكرية  لالأ�سول 

الفكرية الإ�سالمية. 
املدر�سة الطبيعية: 

هذه  مبادئ  ن�رش  يف  الف�سل  ويرجع  امليالد،  قبل  ال�ساد�س  للقرن  تاريخها  يرجع 
مادية  فل�سفة  التبوية:  مبادئها  اأهم  ومن  رو�سو،  الفرن�سي جان جاك  املفكر  اإىل  الفل�سفة 
يتغري ويتطور، وهي  الوجود  الطبيعية فكل ما يف  املبداأ  التغيري هو  اأن  خال�سة مرتكزها 
توؤمن بالعامل الواقعي وبحا�رش الإن�سان وم�ستقبله وتهتم بقيمة اخلربة الجتماعية ، واأن 
غاية التبية هي توفري ال�سمانات والظروف التي ت�سمح للطفل باأن يحقق منو ذاته وكيانه 

املوروث لريقى عقالاً ونف�سااً وبدنااً. )عبد الفتاح ،2003( 
املدر�سة املثالية: 

يعد اأفالطون موؤ�س�سها ويتمحور مفهوم املثالية حول اخلري والف�سيلة وال�سمو، يوؤمن 
اأ�سحابها بوجود اأفكار عامة وثابتة ونهائية، وهي جوهر الكون وحقيقته، وقد اأوجد هذه 
الأفكار عقل عام اأو روح عامة وهي كل ما هو حقيقي كما يوؤمنون باأن عامل املادة عامل 
اخلربات اليومية عامل غري حقيقي، لأنه يتميز بالتغيري وعدم ال�ستقرار، ولكن هذه املادة ل 
يدركها الإن�سان بحوا�سه، و�سيغت على مثال وجد من الفكر، والعقل وحدة هو الذي يحكم 

على مدى مطابقة املادة لتلك املثل )نا�رش 2004( . 
املدر�سة الواقعية: 

احلقائق  هذه  م�سدر  اأن  على  الواقعية  الفل�سفة  فكرة  وتقوم  للواقعية  اأبا  اأر�سطو  يعدُّ 
كلها هو هذا العامل، وقد جاءت هذه الفل�سفة كرد على عامل املثل والأفكار الذي نادت به 
الفل�سفة املثالية. )مر�سي، 1982( . ومن اأهم مبادئ الفل�سفة الواقعية هي: اأن العامل جزء من 
الطبيعية واأن جميع الأ�سياء املادية التي حتدث يف هذا العامل تعتمد على القوانني الطبيعية. 
والإن�سان يتمكن من معرفة احلقيقة عن طريق الأ�سلوب العلمي والو�سائل التجريبية علمااً اأن 

الإن�سان ل ي�ستطيع اأن يعرف كل �سيء ويحق له حتديد اعتقاداته بنف�سه. )نا�رش،2004( 
املدر�سة الوجودية: 

الوجودية  وتعدُّ  املعا�رش،  الوجودي  للتيار  الأ�سا�س  حجر  وا�سع  كريكجارد  يعدُّ 
واللتزام  واحلد�س  الذاتية  العوامل  على  كبرية  بدرجة  تعتمد  كبري  حد  اإىل  فردية  فل�سفة 
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احلياة  اأهم ق�سية يف  الفرد هو  الإن�سان  اأهم مبادئها:  بالوحدة، ومن  وال�سعور  العاطفي 
ج�سم  من  يتكون  الوجوديني  عند  الإن�سان  وجوده،  يف  الأ�سا�سية  امل�سالة  تثل  واحلرية 
وعقل ووعي، وهو يتفاعل مع معطيات احلياة كلِّها يف �سبيل حتقيق ماهيته و�سخ�سيته 
للحتمية الجتماعية  الفرد  اإخ�ساع  الوجودية  ،ترف�س  وحياته منتهية ل حمالة باملوت 
ال�سخ�سية  باحلياة  الوجوديني  عند  الأخالقية  املعايري  وترتبط  العلمية  للمو�سوعية  اأو 
ولي�س بحياة اجتماعية، وعلى هذا الأ�سا�س فاإن ال�سخ�س حر يف اختيار املعيار للمنظومة 

الأخالقية عنده )بدوي 1985( . 
املدر�سة الربجماتية: 

يعد ت�سارلز بري�س املوؤ�س�س الأول للربجماتية، وانت�رشت على يد وليم جيم�س وتطورت 
مبداأين  على  الفل�سفة  هذه  قامت  وقد   .  )2004 )جعنيني،  ديوي  جون  الفيل�سوف  يد  على 
الذي يتم عن طريق  اأ�سا�سيني هما: اخلربة والتغيري، فالربجماتية توؤمن بالتغيري والتقدم 
التجريب، وا�ستعمال التفكري والذكاء، والعقل يف مواجهة امل�سكالت، وهي بهذا تعتمد على 
اأن الذكاء هو  العقل يف حل امل�سكالت، وتعتمد على القدرة البتكارية يف الإن�سان، وترى 

جوهر نظرية احلق عند النفعيني )كرمي وبدران وعبيد، 2000( . 
املدر�سة االإِ�سالمية: 

بنيت املدر�سة الإ�سالمية على الأ�س�س واملبادئ التي ت�سمل جميع ما جاءنا من عند 
احلق �سبحانه وتعاىل وال�سنة النبوية املطهرة. 

األهداف الرتبوية العامة للفلسفة اإلسالمية: 
تنظر الفل�سفة من منظور اإ�سالمي اإىل الإن�سان على اأنه وحدة متكاملة من جملة عنا�رش 

)ج�سم وعقل و روح( لذا تبلورت االأهداف الرتبوية كما ياأتي: 
اإن التبية تعمل على  ♦ العناية باجل�سد حيث  الإ�سالم  حيث يويل  اأهداف ج�سمية: 

اإ�سباع حاجاته وتنمية املهارات اجل�سمية عن طريق الإعداد لك�سب العي�س وحب العمل. 
والتاأمل  ♦ التدبر  خالل  من  العقل  اإعمال  اإىل  الإ�سالم  يدعو  حيث  عقلية:  اأهداف 

وت�ستغل  العقل  تنمي  اأن  التبية  فعلى  لذا  بالإن�سان،  ال�سليم يف كل ماهو حميط  والتفكري 
طاقاته يف الإبداع والبتكار وتعلم الطالب كيف يتغلب على م�سكالته. 

اأهداف روحية:  يهتم الإ�سالم باجلانب الروحي اهتمامااً بالغااً حيث يحر�س على  ♦
نقاء هذا اجلانب وطهارته بحيث ي�سمو الإن�سان فوق رغباته وواجب التبية هنا الهتمام 
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بالدين، واأن تربي لدى الطالب الطاعة واخل�سوع هلل والإح�سا�س بحالوة الإميان. 
اأهداف خلقية: يدعو الإ�سالم اإىل التحلي مبكارم الأخالق واتباع ال�سلوك القومي لذا  ♦

تعمل التبية على تنمية اجلانب اخللقي لدى الطالب، واإك�سابه القيم والقواعد التي يدين بها 
املجتمع ويلتزم بها الأفراد. 

الطبيعة  ♦ يف  والجتماعية  الفردية  جانب  خالل  من  اجتماعية:  فردية  اأهداف 
لذا  )الجتماعية(  العامة  امل�سلحة  يكفل  كما  الذاتية  امل�سلحة  الإ�سالم  يكفل  الإن�سانية 
فالتبية تهتم بتنمية جانب الذاتية واجلانب الجتماعي لدى الطالب من خالل املقررات 

الدرا�سية التي تعرف الطالب بحقوقه وواجباته وحتتم ذاتيته. 
اللون والنوع والعرق وينكر  ♦ اأ�سا�س  الأفراد على  الإ�سالم  ليقيم  اإن�سانية:  اأهداف 

التفرقة وي�سع معيار واحد وهو التقوى فاإن التبية يف �سوء هذا تهدف اإىل تعميق احلب 
وال�سالم.   )نا�رش، 2004( 

والتعليم العايل باعتباره اأحد مراحل التعليم بحاجة اإىل ممار�سات تربوية نابعة من 
املبادئ الأ�سا�سية للتبية يف اأي جمتمع من املجتمعات، حيث ي�سكل التعليم العايل قمة 
الهرم يف النظام التبوي، وي�سعى اإىل حتقيق التنمية ال�ساملة يف املجتمع، من خالل رفده 
بالكوادر املوؤهلة. ويعد التعليم العايل ركيزة مهمة من ركائز التنمية والتقدم، فال بد من 
العناية بالعملية التعليمية وعنا�رشها من اإدارة ومباٍن، وتالميذ، واأ�ساتذة، ومناهج، بحيث 
لتقدم املجتمعات  العايل مقيا�سااً  التعليم  �سد حاجات املجتمع، بل يعد تطوير  اإىل  تنتهي 

وتب�سريها بكيفية اإعداد القوى الب�رشية كمااً ونوعااً )الغامدي، 2007( . 
يف  الدقيق  التخ�س�س  مرحلة  ال�سعودية  العربية  اململكة  يف  العايل  التعليم  وميثل 
حلاجات  و�سدااً  ملواهبهم  وتنمية  والنبوغ،  الكفاية  لذوي  رعاية  كافة،  وم�ستوياته  اأنواعه 
املجتمع املختلفة يف حا�رشه وم�ستقبله، مبا ي�ساير التطور املفيد الذي يحقق اأهداف الأمة، 
وغاياتها النبيلة ، ويتميز التعليم العايل يف اململكة العربية ال�سعودية باأنه يربط التعليم 
بالعقيدة الإ�سالمية، وهذا ما اأكدته �سيا�سة التعليم يف اململكة العربية ال�سعودية من خالل 
الإميان باهلل ربااً وبالإ�سالم دينااً ومبحمد �سلى اهلل عليه و�سلم نبيااً  اإىل مبداأ: »  ال�ستناد 
الإ�سالمية  العقيدة  وغر�س  متكامالاً،  �سحيحااً  فهمااً  الإ�سالم  فهم  �رشورة  وعلى  ور�سول، 
ون�رشها، وتزويد الطالب بالقيم والتعاليم الإ�سالمية ،ومن اأهم اأهداف التعليم العايل يف 

اململكة العربية ال�سعودية ما ياأتي: )احلامد وزيادة، 2005( . 
تنمية عقيدة الولء هلل ومتابعة ال�سري يف تزويد الطالب بالثقافة الإ�سالمية التي  -

ت�سعره مب�سوؤولياته اأمام اهلل عند اأمة الإ�سالم لتكون اأمنياته العلمية والعملية نافعة ومثمرة. 



د. نوره عوض عبد اهلل القرني
املمارسات التربوية لدى أعضاء هيئة التدريس في كلية التربية

بالدوادمي بجامعة شقراء من وجهة نظرهم

190

اإعداد مواطنني اأْكفاء موؤهلني علميااً وفكريااً تاأهيالاً عاليااً لأداء واجبهم يف خدمة  -
بالدهم والنهو�س باأمتهم يف �سوء العقيدة ال�سليمة ومبادئ الإ�سالم ال�سديدة. 

القيام بدور اإيجابي يف ميدان البحث العلمي الذي ُي�سهم يف جمال التقدم العاملي  -
يف الآداب والعلوم، واملختعات، واإيجاد احللول ال�سليمة املالئمة ملتطلبات احلياة املتطورة 

واجتاهاتها التقنية )التكنولوجية( . 
اللغة  - ثروة  وتنمية  الكرمي  القراآن  لغة  اإىل  النافعة  املعرفة  وفنون  العلوم  ترجمة 

اأكرب عدد  التعريب ويجعل املعرفة يف متناول  العربية من )امل�سطلحات( مبا ي�سد حاجة 
من املواطنني. 

اإتاحة الفر�سة اأمام النابغني للدرا�سات العليا يف التخ�س�سات العلمية املختلفة.  -
النهو�س بحركة التاأليف والإنتاج العلمي مبا يطوع العلوم خلدمة الفكرة الإ�سالمية  -

وميّكن البالد من دورها القيادي يف بناء احل�سارة الإن�سانية على مبادئها الأ�سلية التي 
تقود الب�رشية اإىل الربِّ والر�ساد وجتنبها النحرافات املادية والإيحائية. 

القيام باخلدمات التدريبية والدرا�سات )التجديدية( التي تنقل اإىل اخلريجني الذين  -
هم يف جمال العمل ما ينبغي اأن يطلعوا عليه مما جدَّ بعد تخرجهم. 

الدراسات السابقة:

هذه  وعر�ست  الدرا�سة،  مبو�سوع  املتعلقة  ال�سابقة  الدرا�سات  الباحثة  ا�ستعر�ست 
الدرا�سات مرتبة ح�سب الت�سل�سل الزمني من االأقدم اإىل االأحدث على النحو االآتي: 

نظر  وجهات  والأ�ساتذة  “الطلبة  بعنوان:  بدرا�سة   (Morgan,1996) مورغان  قام 
مع  �سخ�سية  مقابالت  اأجريت  فقد  التدري�س”،  هيئة  لأع�ساء  الأخالقية  ال�سلوكيات  حول 
اأع�ساء هيئة التدري�س.  )38( طالبااً جامعيا اًبكندا، للك�سف عن ال�سلوكيات الأخالقية لدى 
اأن ال�سلوكيات الأقل اأخالقية لع�سو هيئة التدري�س، هي: تف�سيل املدر�س  وك�سفت النتائج 
لبع�س الطلبة اأو املجموعات، و�سوء معاملة الطلبة اأو نق�س احتامه لهم، وفر�س اعتقادات 

�سيا�سية اأو �سخ�سية، واحلكم امل�سبق على الطلبة اأو احلكم عليهم على اأ�س�س عرقية. 
العليا  الدرا�سات  طلبة  بع�س  ت�سورات   “ بعنوان  درا�سة   (Liu, 1997) ليو  واأجرى 
وذلك  اأمريكا”،  يف  الأكادميية  م�ساقاتهم  يف  ال�سفوية  ال�سفية  امل�ساركة  حول  الأجانب 
بهدف و�سف وتف�سري ت�سورات بع�س الطلبة الأجانب حول امل�ساركة ال�سفية ال�سفوية يف 
العليا  الدرا�سات  طلبة  من  طالبااً   )20( من  الدرا�سة  عينة  وتاألفت  الأكادميية،  م�ساقاتهم 
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الأ�سيوية يف التخ�س�سات الجتماعية والتطبيقية من )6( فئات رئي�سة هم من التايوانيني 
وال�سينيني والكوريني واليابانيني والأندونو�سيني وطلبة من هوجن كونغ. واأ�سارت نتائج 
ال�سفهية  م�ساركتهم  جتاه  امل�ساركني  لدى  و�سلبية  اإيجابية  ت�سورات  وجود  اإىل  الدرا�سة 
لكنهم  والت�سالية،  واللغوية  والعاطفية  املعرفية  ال�ستفادة  اإىل  الطلبة  واأ�سار  ال�سفية، 
اإىل  الطلبة  اأ�سار  والنفعالية. كما  املعرفية  التوا�سل  قلقهم من جمالت  اإىل  اأ�ساروا  اأي�سااً 
اأن العوامل املعرفية والنفعالية واللغوية والبيئية والجتماعية والثقافية �سهلت التوا�سل 

وامل�ساركة ال�سفية. 
واأجرى الظهريات (2000) درا�سة بعنوان: »الأ�سول الفكرية للممار�سات التبوية لدى 
الدرا�سة من  » وتكون جمتمع  الريموك  التبية بجامعة  التدري�سية يف كلية  الهيئة  اأع�ساء 
ولتحقيق  بالأردن.  الريموك  جامعة  يف  التبية  كلية  يف  التدري�سية  الهيئة  اأع�ساء  جميع 
هدف الدرا�سة قام الباحث ببناء ا�ستبانة مكونة من 50 فقرة ، واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن 
التايل: املدر�سة الإ�سالمية  النحو  الفكرية للممار�سات التبوية جاء ترتيبها على  الأ�سول 
اأول ثم املدر�سة الربجماتية، ثم املدر�سة الواقعية، فاملثالية واأخريا املدر�سة الطبيعية، ول 
يوجد فروق تعزى ملتغريي اجلن�س اأو الق�سم، كما اأظهرت النتائج وجود فروق تعزى ملتغري 

الدرجة العلمية. 
واأجرى عجلوين (2000) درا�سة بعنوان “منظومة القيم لدى اأع�ساء هيئة التدري�س 
يف اجلامعات الأردنية”، وقد اختار الباحث عينة الدرا�سة بطريقة ع�سوائية طبقية مكونة 
ولندزي(  وفرينون  )البورت  مقيا�س  منوذج  اُعتمد  وقد   ، تدري�س  هيئة  ع�سو   )756( من 
بالت�ساوي  وزعت  خيارااً   )60( من  تكونت  التي  الدرا�سة  اأداة  لتطوير  كقاعدة  واملعرفة 
واجلمالية  وال�سيا�سية  والجتماعية  والدينية  )املعرفية  وهي  القيم  من  جمالت  �ستة  بني 
والقت�سادية( . واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن القيم املعرفية جاءت يف املرتبة الأوىل، تلتها 
واأظهرت  التوايل،  على  والقت�سادية(  واجلمالية  وال�سيا�سية  والجتماعية  الدينية  )القيم 
كذلك وجود اختالف يف منظومة القيم بني اجلامعات الأردنية، وكذلك اختالف يف منظومة 

القيم ح�سب م�ستوى املتغريات الدميوغرافية. 
واأجرت ال�سواملة (2000) درا�سة للتعرف اإىل ت�سورات طلبة جامعة الريموك بالأردن 
الدرا�سة  اأهداف  ولتحقيق  فيها،  التدري�س  هيئة  لأع�ساء  الدميقراطية  املمار�سات  حول 
جمال  جمالت:  اأربعة  على  ال�ستبانة  وزعت  وقد  فقرة،   )39( من  مكونة  ا�ستبانة  اأُعدت 
العدل وامل�ساواة، وجمال حرية التعبري عن الراأي، وجمال املادة الدرا�سية، وجمال اأ�سلوب 
التدري�س، وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل اأن اأكث املجالت الدميقراطية ممار�سة هي جمال )العدل، 
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وامل�ساواة بني الطلبة( ، واأقلها ممار�سة هو جمال )اأ�سلوب التدري�س( ، كما اأنه ل توجد فروق 
العدل  اإل يف جمال  اجلن�س  اإىل متغري  تعزى  الطلبة،  ا�ستجابات  اإح�سائية بني  دللة  ذات 
وامل�ساواة. كما بينت النتائج وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني ا�ستجابات الطلبة، تعزى 

اإىل متغري امل�ستوى الدرا�سي، ل�سالح ال�سنة الأوىل يف املجالت الأربعة. 
بني  العالقة  طبيعة  عن  للك�سف  هدفت  بدرا�سة   (Williams, 2002) وليامز  وقام 
الت�سورات الفل�سفية للمعلمني واجتاهاتهم نحو مبداأ اأن املتعلم هو حمور العملية التعليمية. 
املدنية  املدار�س  لنظام  تابعة  حكومية  ثانوية  مدار�س   )10( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت 
جلمع  اأداة  اُ�ستخدمت  حيث  الأمريكية.  جورجيا  ولية  يف  اأطلنطا  مدينة  �رشق  جنوب  يف 
املعلومات مكونة من جزاأين، اأحدهما معيار ماأخوذ من مقيا�س كرجنر لالجتاهات، والثاين 
ا�ستبانة ماكريل للممار�سات التدري�سية ،واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن هناك عالقة ارتباطية 
املتعلم هو حمور  اأن  مبداأ  التقدمية واجتاهاتهم نحو  الفل�سفة  اأ�سحاب  بدرجة عالية بني 
العملية التعليمية مقارنة بالفل�سفات التقليدية. كما اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن هناك تاأثريات 

وا�سحة للفل�سفات التقليدية يف الجتاهات الفل�سفية للمعلمني يف ممار�ستهم التعليمية. 
هيئة  اأع�ساء  بني  الت�سال  معوقات  عن  للك�سف  بدرا�سة   (2002) الغافري  وقام 
على  موزعني  فردااً   )185( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت  العليا.  الدرا�سات  وطلبة  التدري�س 
فئتني: فئة اأع�ساء هيئة التدري�س وعددهم )62( ع�سوااً وفئة طلبة الدرا�سات العليا وعددهم 
�سدقها  من  وتاأكد  طّورها  ا�ستبانة  الدرا�سة  هذه  يف  الباحث  ا�ستخدم  وقد  طالبااً.   )123(
الأكادميية،  اأربعة جمالت هي: جمال املعوقات  )45( فقرة غطت  اإذ تكونت من  وثباتها 
التكنولوجية  املعوقات  وجمال  الإدارية،  املعوقات  وجمال  النف�سية،  املعوقات  وجمال 

وتو�سلت الدرا�سة اإىل: 
املجالت  - يف  بينهم  الت�سال  معوقات  حول  الدرا�سة  عينة  اأفراد  تقديرات  جاءت 

ثم  الأوىل  باملرتبة  الأكادميية،  املعوقات  اأعالها  جاءت  اإذ  متو�سطة،  بدرجة  الأربعة 
املعوقات النف�سية، فاملعوقات التكنولوجية، واأخريااً املعوقات الإدارية. 

متو�سطات  - بني   )α =  0.05( الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائيااً  دالة  فروق  وجود 
ا�ستجابة اأع�ساء هيئة التدري�س وطلبة الدرا�سات العليا على جمالت الدرا�سة ل�سالح طلبة 

الدرا�سات العليا. 
هيئة  اأع�ساء  ممار�سة  مدى  عن  الك�سف  اإىل  هدفت  درا�سة   (2002) الربميي  واأجرى 
الدرا�سة  عينة  وتكونت  الدميقراطية.  القيم  لبع�س  التبية بجامعة �سنعاء  بكلية  التدري�س 
طلبة  من  وطالبة  طالبااً   )522( و  التبية  كلية  يف  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  جميع  من 
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اأحداهما  ا�ستبانتني  الباحث  وا�ستخدام  التبوية.  التخ�س�سات  النهائية جلميع  امل�ستويات 
موجهة لأع�ساء هيئة التدري�س والأخرى للطلبة. وك�سفت النتائج اأن املمار�سة اأخذت الطابع 
الإيجابي يف قيمتي امل�ساواة والعالقات الإن�سانية، بينما اأخذت الطابع ال�سلبي يف قيمتي 
امل�ساركة واحلرية، وذلك من وجهة نظر الطلبة، اأما من وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�س فقد 
اأكدت النتائج ايجابية املمار�سة للقيم الدميقراطية لكافة القيم وبدرجة عالية، كما اأظهرت 
العالقات  قيمتي  يف  الطلبة  ا�ستجابات  يف  اإح�سائية  دللة  ذات  فروقا  هناك  اأن  النتائج 
اأنه  اأي�سااً  النتائج  اأظهرت  كما  الذكور،  ل�سالح  والإناث  الذكور  بني  وامل�ساركة  الإن�سانية 
ل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية يف ا�ستجابات اأع�ساء هيئة التدري�س تعزى ملتغريات: 

)اجلن�س، والتخ�س�س، واجلن�سية( . 
وهدفت درا�سة العريقي (2006) اإىل الك�سف عن درجة ممار�سة اأع�ساء هيئة التدري�س 
يف جامعة تعز يف اليمن لقيم الدميقراطية ومبادئها من وجهة نظرهم ونظر طلبتهم. وقد 
التخ�س�سات  جلميع  اجلامعة  وطلبة  التدري�س،  هيئة  اأع�ساء  من  الدرا�سة  جمتمع  تكون 
 )578( و  تدري�س  هيئة  ع�سو   )133( من  الدرا�سة  عينة  وتكونت   . والإن�سانية(  )العلمية، 
طالب وطالبة وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة اأن درجة ممار�سة اأع�ساء التدري�س يف جامعة تعز 
لقيم الدميقراطية ومبادئها من وجهة نظرهم �سمن درجة تقدير عالية. بينما جاءت بدرجة 
تقدير متو�سطة من وجهة نظر الطلبة. كما اأظهرت النتائج وجود فروق ذات اإح�سائية عند 
م�ستوى الدللة )α = 0.05( يف درجة ممار�سة اأع�ساء هيئة التدري�س يف جامعة تعز لقيم 
غري  اجلن�سيات  ول�سالح  اجلن�سية  ملتغري  تعزى  نظرهم  وجهة  من  ومبادئها  الدميقراطية 

اليمنية، والكلية ل�سالح الكليات الإن�سانية، والرتبة الأكادميية ول�سالح املدر�سني. 
واأجرى اجلراح (2012) درا�سة بعنوان: “ممار�سة القيم الدميقراطية لدى طلبة واأع�ساء 
هيئة التدري�س يف اجلامعات احلكومية و�سبل تفعيل ممار�ستها” واختريت عينة ع�سوائية من 
477 ع�سو هيئة تدري�س و 245 من طلبة اجلامعات الأردنية، واأظهرت نتائج الدرا�سة اأن 
درجة ممار�سة القيم الدميقراطية لدى الطلبة كانت بدرجة متو�سطة، وكان اأعلى املجالت 
والراأي،  التعبري  حرية  املجالن  الأخرية  وباملرتبة  مرتفعة  وبدرجة  الإن�ساين.  الت�سامح 
الكلية ملمار�سة  الدرجة  اأن  الدرا�سة  نتائج  واأظهرت  متو�سطة،  بدرجة  والنزاهة  وال�سفافية 
القيم الدميقراطية لدى اأع�ساء هيئة التدري�س كانت بدرجة متو�سطة، وكان اأعلى املجالت: 
ال�سفافية والنزاهة وبدرجة مرتفعة، وباملرتبة الأخرية جمال حرية التعبري والراأي وبدرجة 
متو�سطة، واأظهرت نتائج الدرا�سة عدم وجود اختالفات يف درجة ممار�سة القيم لدى اأع�ساء 

الهيئة التدري�سية على الأداة ككل تبعا ملتغريات “الرتبة العلمية، الكلية، �سنوات اخلدمة” 
واأجرت املحا�سي�س (2014) درا�سة بعنوان: ” املمار�سات التبوية لدى طلبة الدرا�سات 
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اأنف�سهم وهدفت  والطلبة  التدري�س  اأع�ساء هيئة  الريموك من وجهة نظر  العليا يف جامعة 
الدرا�سة اإىل التعرف اإىل املمار�سات التبوية لدى طلبة الدرا�سات العليا يف جامعة الريموك 
رت الباحثة  والو�سول اإىل اأهم املقتحات لت�سويب املمار�سات التبوية ال�سلبية لديهم، وطوَّ
ا�ستبانة ت�سمنت )42( فقرة ، وبلغت عينة الدرا�سة )300( من طلبة جامعة الريموك، )74( 
اأفراد  اأن املتو�سطات احل�سابية لدى  اإىل  اأع�ساء هيئة التدري�س فيها.وتو�سلت الدرا�سة  من 
ح�سابي  مبتو�سط  )كبريه(  بدرجة  جاءت  الدرا�سة  اأداة  فقرات  على  )الطلبة(  الدرا�سة  عينة 
اأفراد عينة الدرا�سة )اأع�ساء هيئة التدري�س( جاءت  )4.15( ، واملتو�سطات احل�سابية لدى 
بدرجة )متو�سطة( .مبتو�سط ح�سابي )3.64( .وتو�سلت الدرا�سة اإىل عدم وجود فروق ذات 
اأداة  على  التدري�س  هيئة  واأع�ساء  العليا  الدرا�سات  طلبة  ا�ستجابات  يف  اإح�سائية  دللة 

الدرا�سة تعزى اإىل متغريات الدرا�سة.
الطريقة واإلجراءات: 

جمتمع الدراسة وعينتها: 
تكون جمتمع الدرا�سة من اأع�ساء هيئة التدري�س جميعهم يف كلية التبية بالدوادمي 
عينة  واختريت   ،  )45( عددهم  البالغ   ،2014-2013 الدرا�سي  للعام  �سقراء  جامعة  يف 
ع�سوائية طبقية من جمتمع الدرا�سة بلغ عددها )11( من الذكور و )14( من الإناث.واجلدول 

)1( يو�سح توزيع اأفراد عينة الدرا�سة تبعا ملتغريات الدرا�سة.
الجدول (1) 

توزيع أفراد العينة تبعًا للمتغيرات

الن�سبة املئويةالتكرارامل�ستوىاملتغري

اجلن�س
1144.0ذكر

1456.0اأنثى

25100.0املجموع

الرتبة الأكادميية
28.0اأ�ستاذ م�سارك

2392.0اأ�ستاذ م�ساعد

25100.0املجموع

�سنوات اخلدمة 

832.0اأقل من 5 �سنوات

5624.0-10 �سنوات

1144.0اأكث من 10 �سنوات

25100.0املجموع
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أداة الدراسة )االستبانة( 

والدرا�سات  النظري  الأدب  اإىل  الرجوع  بعد  الباحثة  ورت  طَّ الدرا�سة  اأهداف  لتحقيق 
ال�سابقة كدرا�سة )املحا�سي�س 2014، و اجلراح 2012، والعريقي 2006( بتطوير ا�ستبانة 

تكونت ب�سورتها الأولية من )36( فقرة.

صدق األداة: 

من  املحّكمني  من  جمموعة  على  الباحثة  عر�ستها  الدرا�سة،  اأداة  �سدق  من  للتحقق 
ذوي الخت�سا�س و�سنوات اخلدمة من اأع�ساء هيئة التدري�س يف اجلامعات ال�سعودية، وقد 
ال�ستبانة  فقرات  من  فقرة  كل  منا�سبة  حول  اأرائهم  اإىل  للتعرف  خبريااً   )15( عددهم  بلغ 
يف  مكونة  واأ�سبحت  فقرات   )7( ُحذفت  املحّكمني،  مبالحظات  الأخذ  وبعد  و�سالمتها، 

�سورتها النهائية من )29( فقرة.

ثبات األداة: 

للتحقق من ثبات اأداة الدرا�سة احت�سب معامل ثباتها بطريقة الت�ساق الداخلي ح�سب 
ككل  الفاعلية  لدرجة  قيمته  بلغت  ككل.وقد  والأداة  للمجالت  األفا(  )كرونباخ  معادلة 
 )Test- Retest( ثم جرى التاأكد من ثبات الأداة بطريقة الختبار، واإعادة الإختبار. )0.90(
اإذ وزعت اأداة الدرا�سة على عينة مكونة من )17( من جمتمع الدرا�سة ومن خارج عينتها، ثم 
اأعيد تطبيق الإ�ستبانة مرة ثانية بعد اأ�سبوعني، واحت�سب معامل الرتباط على التطبيقني، 

وقد بلغت قيمته ككل )0،85( 

متغريات الدراسة: 
تابع واحد، وذلك  امل�ستقلة ومتغري  الدرا�سة على عدد من املتغريات  ا�ستملت 

على النحو االآتي: 
املتغريات امل�ستقلة:  ♦
اجلن�س وله فئتان: ذكر، اأنثى. -
�سنوات اخلدمة ولها ثالث م�ستويات: اقل من 5 �سنوات، من 5-10 �سنوات، اأكث  -

من 10 �سنوات.
الرتبة الأكادميية ولها م�ستويان: اأ�ستاذ م�سارك ، اأ�ستاذ م�ساعد. -
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املتغري التابع:  ♦
بالدوادمي يف  - التبية  كلية  التدري�س يف  اأع�ساء هيئة  لدى  التبوية  املمار�سات 

جامعة �سقراء 

املعاجلات اإلحصائية: 
لالإجابة عن اأ�سئلة الدرا�سة ا�ستخرجت املتو�سطات احل�سابية، والنحرافات املعيارية 
ل�ستجابات عينة الدرا�سة على فقرات ال�ستبانة، وا�ستخدم حتليل التباين الثالثي ، و املعيار 

الإح�سائي الآتي واملتعلق باملتو�سطات احل�سابية.
من 0.1 - اأقل من 2.33: بدرجة قليلة -
من 2.33 - اأقل من 3.66: بدرجة متو�سطة -
من 3.66-5.00: بدرجة كبرية. -

نتائج الدراسة ومناقشتها: 
يتناول هذا الف�سل عر�سااً لنتائج الدرا�سة والتحليالت الإح�سائية التي اأجريت لالإجابة 

عن اأ�سئلة الدرا�سة ومناق�ستها، وعر�ست النتائج كاالآتي: 
الرتبوية  ◄ املمار�سات  ما  ه:  الأول ون�سُّ ال�سوؤال  النتائج املتعلقة بالإجابة عن 

لدى اأع�ساء هيئة التدري�س يف كلية الرتبية بالدوادمي يف جامعة �سقراء 
من وجهة نظرهم؟ 

املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
لإجابات اأفراد عينة الدرا�سة عن جميع فقرات اأداة الدرا�سة والأداة ككل واجلدول )2( يو�سح 

ذلك: 
الجدول (2) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لتقديرات أفراد عينة الدراسة
على كل فقرة من فقرات األداة وعلى األداة ككل مرتبة ترتيبا تنازليا 

املتو�سط الفقرةالرقمالرتبة
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
التقييم

14
يتجنب ع�سو هيئة التدري�س امل�سادات الكالمية اأثناء النقا�س مع 

كبرية4.760.44الطلبة.
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املتو�سط الفقرةالرقمالرتبة
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
التقييم

كبرية4.720.54يتعامل ع�سو هيئة التدري�س مع الطلبة باحتام.29
كبرية4.720.54يختار ع�سو هيئة التدري�س الألفاظ املنا�سبة عند خماطبة الطلبة.211

42
يحث ع�سو هيئة التدري�س الطلبة على البتعاد عن الغ�س يف 

كبرية4.600.91المتحان.

43
يلتزم ع�سو هيئة التدري�س باآداب احلديث يف جميع الظروف 

كبرية4.600.65واملنا�سبات.

65
يعزز ع�سو هيئة التدري�س الطلبة الذين يح�سلون على عالمات 

كبرية4.521.00عالية يف المتحان 

كبرية4.520.77يوؤدي ع�سو هيئة التدري�س عمله باأمانة واإخال�س.612

822
ي�ستثمر ع�سو هيئة التدري�س وقت املحا�رشة مبا يعود بالفائدة 

كبرية4.480.87على الطلبة.

913
يطبق ع�سو هيئة التدري�س التعليمات والقوانني ال�سادرة عن 

كبرية4.360.91اجلامعة.

101
ي�سجع ع�سو هيئة التدري�س الطلبة على اللتزام بعادات املجتمع 

كبرية4.320.63وتقاليده.

1015
يوجه ع�سو هيئة التدري�س الطلبة اإىل اللتزام بال�سدق يف القول 

كبرية4.320.63والعمل.

126
يتبع ع�سو هيئة التدري�س اأ�سلوب الإقناع عند تقدمي الأفكار 

كبرية4.240.72اجلديدة.

كبرية4.120.88يحاور ع�سو هيئة التدري�س ب�سكل مو�سوعي.1310

1423
يوجه ع�سو هيئة التدري�س الطلبة اإىل البتعاد عن التع�سب اأو 

كبرية4.080.81التحيز الفكري.

1520
ي�ستخدم ع�سو هيئة التدري�س الأ�ساليب التبوية التي تنمي التفكري 

كبرية4.040.89لدى الطلبة.

كبرية4.000.91يعزز ع�سو هيئة التدري�س الأفكار الإبداعية لدى الطلبة.1617
كبرية4.000.91يقيم ع�سو هيئة التدري�س الطلبة بناء على اأ�س�س مو�سوعية.1618
كبرية4.000.96ينقل ع�سو هيئة التدري�س احلقائق العلمية اإىل الطلبة بدقة.1619
كبرية4.000.96يوجه ع�سو هيئة التدري�س الطلبة اإىل البحث وال�ستدلل.1626

208
يتقبل ع�سو هيئة التدري�س النقد املو�سوعي من الطلبة حول 

كبرية3.960.98املو�سوعات التي تطرح يف املحا�رشات.
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املتو�سط الفقرةالرقمالرتبة
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

درجة 
التقييم

2024
يطلع ع�سو هيئة التدري�س با�ستمرار على كل ما ي�ستجد يف جمال 

كبرية3.960.98تخ�س�سه.

كبرية3.960.93يركز ع�سو هيئة التدري�س على تنمية التفكري الناقد لدى الطلبة.2027
كبرية3.960.98يراعي ع�سو هيئة التدري�س ظروف الطلبة الطارئة با�ستمرار.2029

2416
ينمي ع�سو هيئة التدري�س روح التعاون بني الطلبة من خالل 

كبرية3.920.91تبادل اخلربات فيما بينهم.

2528
يراعي ع�سو هيئة التدري�س الفروق الفردية لدى الطلبة يف طريقة 

كبرية3.881.17التدري�س.

2614
يحاور ع�سو هيئة التدري�س الطلبة يف الق�سايا التبوية التي 

كبرية3.840.85تهمهم.

كبرية3.840.94مينح ع�سو هيئة التدري�س الطلبة احلرية يف التعبري عن اآرائهم.2621

287
يدعو ع�سو هيئة التدري�س الطلبة على تبني النفتاح على الآراء 

كبرية3.800.76الأخرى.

2825
يتبنى ع�سو هيئة التدري�س اأ�سلوب امل�سارحة مع الطلبة اأثناء 

كبرية3.801.04املناق�سات داخل الغرفة ال�سفية.

كبرية4.180.64فقرات املمار�سات ككل

يت�سح من اجلدول )2( اأن م�ستوى املمار�سات التبوية لدى اأفراد عينة الدرا�سة على 
الدرجة الكلية جاءت بدرجة كبرية ، مبتو�سط ح�سابي )4.18( وبانحراف معياري )0.64( 
،وتعزى هذه النتيجة اإىل اأن معظم املمار�سات التبوية تثل اجلانب الإيجابي عند معظم 
اأع�ساء هيئة التدري�س، بالإ�سافة اإىل الإمكانات املادية واملعنوية املتوافرة لع�سو هيئة 
التدري�س يف جامعة �سقراء، والتي تنعك�س اإيجابااً على املمار�سات التبوية لدى ع�سو هيئة 
درا�سة  مع  الدرا�سة  هذه  واتفقت  كبرية،  بدرجة  املمار�سات  م�ستوى  جاء  لذلك   ، التدري�س 
اجلراح  درا�سة  مع  واختلفت   )2014( واملحا�سي�س   )2006( والعريقي   )2002( الربميي 
)2012( ، وتراوحت املتو�سطات احل�سابية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�سة على فقرات الأداة 
: » يتجنب   )4( الفقرة  الفقرات، و جاءت  )3.80-4.76( بدرجة تقدير كبرية جلميع  بني 
الأوىل  املرتبة  يف   « الطلبة  مع  النقا�س  اأثناء  الكالمية  امل�سادات  التدري�س  هيئة  ع�سو 
ومبتو�سط ح�سابي )4.76( ، وانحراف معياري )0.44( وبدرجة تقدير كبرية ، وتعزى هذه 
النتيجة اإىل جو الحتام واملودة ال�سائد بني غالبية فئات املجتمع ال�سعودي والذي ينعك�س 
بني  �سواء  املتبادل  الحتام  ي�سودها  والذي  �سقراء  جامعة  ومنها  اجلامعية  البيئة  على 
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الطلبة واأع�ساء هيئة التدري�س اأو ما بني الطلبة اأنف�سهم ، كما اأن ع�سو هيئة التدري�س غالبا 
لتمتعه  واإما  الكامل  الن�سج  �سن  لبلوغ  اإما  الطلبة،  الدخول يف م�سادات مع  ما يتفع عن 
الطلبة وفهم خ�سائ�سهم وم�سكالتهم، وبالتايل هذا يخفف من  بخربة كافية للتعامل مع 
وقع امل�سادمات التي تقع بني الطلبة، وتعزى هذه النتيجة اأي�سا اإىل بع�س القوانني الرادعة 
املعمول بها يف كثري من اجلامعات، والتي جتعل الطالب يفكر مليااً يف طريقة حواره مع 
اأ�سلوب  التدري�س  “ يتبنى ع�سو هيئة  الفقرة رقم )25(  اأ�ستاذه يف اجلامعة، بينما جاءت 
الأخرية  املرتبة  يف   “ ال�سفية  الغرفة  داخل  املناق�سات  اأثناء  يف  الطلبة  مع  امل�سارحة 
وتعزى   ، كبرية  تقدير  وبدرجة   )1.04( معياري  وانحراف   )3.80( ح�سابي  ومبتو�سط 
التدري�س يف اجلامعات  اأع�ساء هيئة  الفراغ املتاح كثري من  اإىل �سيق وقت  النتيجة  هذه 
ال�سعودية، وبالتايل ل يكون هناك مت�سع من الوقت ليكون هناك نقا�س خا�س بني ع�سو 
هيئة التدري�س والطلبة، وبخا�سة يف داخل املحا�رشات والدر�س؛ لأن ع�سو هيئة التدري�س 
اأثناء  يف  حتقيقها  ينبغي  التي  الأهداف  من  جمموعة  على  قائمة  درا�سية  بخطة  حمكوم 
الف�سل الدرا�سي، بالإ�سافة اإىل اأن غالبية اأع�ساء هيئة التدري�س يراعون م�ساعر الطلبة، فال 
يكون هناك م�سارحة ومكا�سفة، وبخا�سة يف الأمور التي فيها اإظهار للت�رشفات ال�سلبية 

للطلبة ، لذلك جاءت هذه الفقرة بالرتبة الأخرية بني الفقرات.
فروق  ◄ توجد  هل  ين�س  والذي  الثاين  ال�سوؤال  عن  بالإجابة  املتعلقة  النتائج 

اأفراد  لتقديرات   )α =  0.05( الداللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  داللة  ذات 
عينة الدرا�سة على املمار�سات الرتبوية تعزى للمتغريات )اجلن�س، الرتبة 

االأكادميية، �سنوات اخلدمة( ؟ 
املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات  ا�ستخرجت  ال�سوؤال  هذا  عن  لالإجابة 
لإجابات اأفراد عينة الدرا�سة عن الأداة ككل تبعااً ملتغريات الدرا�سة، اجلداول )3-4( تو�سح 

ذلك.
الجدول (3) 

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية إلجابات أفراد عينة الدراسة عن األداة ككل
تبعًا لمتغيرات الجنس ,الرتبة األكاديمية ,سنوات الخدمة 

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيامل�ستوىاملتغري

اجلن�س
4.230.85ذكر

4.150.45اأنثى
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االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيامل�ستوىاملتغري

الرتبة الأكادميية 
4.500.71اأ�ستاذ م�سارك 

4.160.65اأ�ستاذ م�ساعد

�سنوات اخلدمة 
3.960.83اأقل من 5 �سنوات 

54.330.64-10 �سنوات

4.260.49اأكث من 10 �سنوات 

يظهر من جدول )3( اأن هناك فروقا ظاهرية بني املتو�سطات احل�سابية لإجابات اأفراد 
عينة الدرا�سة عن الأداة ككل تبعااً للمتغريات: )اجلن�س، والرتبة الأكادميية، و�سنوات اخلدمة( 
)α = 0.05( يف تقديرات  الدللة  الإح�سائية عند م�ستوى  الدللة  الفروق ذات  ، وملعرفة 
التبية  بكلية  التدري�س  هيئة  اأع�ساء  لدى  التبوية  املمار�سات  حول  الدرا�سة  عينة  اأفراد 
 way 3( بالدوادمي يف جامعة �سقراء تعزى ملتغريات الدرا�سة طبق حتليل التباين الثالثي

ANOVA( ، واجلدول )4( يو�سح ذلك

الجدول (4) 
نتائج تطبيق تحليل التباين الثاثي (way ANOVA 3) على األداة ككل
تبعًا للمتغيرات الشخصية (الجنس، الرتبة األكاديمية، سنوات الخدمة) .

الداللة االإح�سائيةFمتو�سط املربعاتدرجات احلريةجمموع املربعاتاملتغري

0.0310.030.070.79اجلن�س

0.1110.110.250.62الرتبة الأكادميية 

0.5220.260.570.58�سنوات اخلدمة

9.11200.46اخلطاأ

447.4125املجموع

الدللة  م�ستوى  عند  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  عدم   )4( اجلدول  من  يظهر 
)α = 0.05( يف تقديرات اأفراد عينة الدرا�سة حول املمار�سات التبوية لدى اأع�ساء هيئة 
والرتبة  )اجلن�س،  ملتغريات:  تعزى  �سقراء  جامعة  يف  بالدوادمي  التبية  بكلية  التدري�س 
الأكادميية، و�سنوات اخلدمة( ، حيث كانت قيم )F( غري دالة اإح�سائيااً.وتعزى هذا النتيجة 
اإىل ت�سابه الظروف الجتماعية والثقافية لكثري من اأع�ساء هيئة التدري�س يف كلية التبية 
التدري�س يف مراحل  اأع�ساء هيئة  التي مير بها  الظروف  ت�سابه  اإىل  بالدوادمي بالإ�سافة 
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اأو  اأو خرباتهم  اأع�ساء هيئة التدري�س على اختالف تخ�س�ساتهم  اأن غالبية  الدرا�سة ، كما 
رتبهم العلمية ميار�سون اإىل حد كبري املمار�سات التبوية نف�سها يف داخل اجلامعة �سواء 
ال�سوؤال بعدم وجود فروق  الذين يدر�سونهم.لذلك جاءت نتيجة هذا  الطلبة  اأم  مع زمالئهم 
ودرا�سة   )2012( اجلراح  درا�سة  مع  الدرا�سة  هذه  اتفقت  وبذلك  الدرا�سة،  ملتغريات  تعزى 
 )2000( عجلوين  ودرا�سة   )2000( ال�سواملة  درا�سة  مع  واختلفت   )2014( املحا�سي�س 

ودرا�سة الغافري )2002( ودرا�سة الربميي )2002( ودرا�سة العريقي )2006( .

التوصيات: 
عقد جمموعة من اللقاءات والجتماعات بني اأع�ساء هيئة التدري�س اأنف�سهم لتبادل . 1

اخلربات وتعزيز املمار�سات اليجابية ال�سادرة عنهم.
عقد دورات تدريبية لأع�ساء هيئة التدري�س وخ�سو�سا اجلدد منهم ، واإر�سادهم اإىل . 2

اأهم املمار�سات الإيجابية التي يجب التقيد بها داخل اجلامعة.
اأع�ساء هيئة التدري�س ملا لها من دور يف تعزيز . 3 بث روح التعاون والتكافل بني 

املمار�سات التبوية الإيجابية ون�رشها.
يف . 4 هم  ممن  اأخرى  فئات  لدى  التبوية  املمار�سات  حول  ميدانية  درا�سة  اإجراء 

اجلامعات ال�سعودية كالقيادات والطلبة.
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