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 1األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة الملك سعوددرجة 
 

 عبد الرحمن بن عبد الوهاب بن سعود البابطين
 

 جامعة امللك سعود –كلية الرتبية 
 هـ1438/ 18/8 وقبل -هـ 3/7/1438 قدم للنشر

 
ظر طالب  عضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود من وجةة  األداء التدريسي أل لدراسة إىل التعرف على درجةهدفت ا :المستخلص

 :أيتن من أهم  تائج هذه الدراسة ما ي( طالباً. وكا339الدراسة ) ةوبلغت عين ،كلية الرتبية
درجة األداء التدريسي ألعضاء هيئة وهذا يعين أن الطالب يؤكدون أن  ،(4( من أصل )3.21الدراسة بلغ ) ااتملتوسط احلسايب العام جلميع جمأن ا-

 التدريس متوسطة.     
عبارة من األداء  ةوأخريًا مل حتصل أي ،بدرجة عالية ومتوسطة جاءت مجيع عبارات األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس الواردة يف ااستبا ة أن-

 التدريسي على درجة منخفضة أو معدومة.
حيث  -درجة األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس من وجةة  ظر طالب كلية الرتبية جبامعة امللك سعودالدراسة حسب  ااتجاء ترتيب جم- 

يف املرتبة ،  يليه (3.36) التخطيط للتدريس مبتوسط حسايبا  املرتبة األوىل جميف جاء ، حيث ليًا حسب قيم املتوسطات احلسابيةجاءت مرتبة تناز 
ويف املرتبة الرابعة جاء  (.3.17تقومي التدريس مبتوسط حسايب ) ا ويف املرتبة الثالثة جاء جم، (3.28حسايب )س مبتوسط تنفيذ التدري ا الثا ية جاء جم

الدراسة حو   عينةء ار آ( يف 0.01توى الدالة )إن هناك فروقًا ذات دالة إحصائية عند مسكما (. 3.03) أساليب التدريس مبتوسط حسايب ا جم
تقومي التدريس( والدرجة الكلية ألعضاء هيئة التدريس و  أساليب التدريسو  )تنفيذ التدريس ية:تالدراسة الثالثة اآل ااتيسي يف جماألداء التدر درجة 

 باختالف متغريي الدراسة:القسم األكادميي واملستوى الدراسي.
 

  .أعضاء هيئة التدريس ،: األداء التدريسيالكلمات المفتاحية
 
 
 
 
 

                                                           
 .عمادة البحث العلمي جبامعة امللك سعود –مت دعم هذا البحث من قبل مركز البحوث بكلية الرتبية  (1)
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 المقدمة: 

وظائف اجلامعة اليت تقدمةا ثالث وظائف  ن من أهمإ    
 وخدمة اجملتمع. ،يوالبحث العلم التدريس، رئيسة وهي:

لة كل وظيفة تكمل فةذه الوظائف الثالث للجامعة متكام
بعض ببطة بعضةا مرتا ه فسالوقت ويف  الوظيفة األخرى،

 أن تنجز وظيفة وترتك األخرى. ميكن  ه اإًا أي وثيق إرتباطاً 
وكال  ، جما  البحث العلميالتدريس يف اجلامعة يرتبط يفف

 ةم يففالتدريس يس .اجملتمعخدمة اجملالني يرتبط يف جما  
جتديد املعرفة ةم يف والبحث العلمي يس  شر املعرفة،

كل مشكالته   اجملتمع تطبيق املعرفة يفمث  ،وإ تاجةا وتطويرها
إحراز ومن مث  وحتسني مستوى معيشتةم، ،وخدمة أفراده

  .(30ص ،م2000)الصغري،  التقدم للمجتمع
: ة التدريس بوظائف اجلامعة الثالثويقوم عضو هيئ    

ة عضو هيئ د  وخدمة اجملتمع ، ويع التدريس والبحث العلمي
 ررتك يف إجناز الوظائف الثالث وحجالتدريس هو العامل املش

 ية يف اجلامعة .ملية التعليمالزاوية للع
يس واملةم عضو هيئة التدريس بدوره الرئولكي يقوم     

بعض املةارات ، ينبغي أن ميتلك والفعا  على أكمل وجةه
)التخطيط  يسلتدرييقوم باألداء ا والقدرات اليت جتعله

 التدريس( ميللتدريس وتنفيذ التدريس وأساليب التدريس وتقو 
 .بكفاءة عالية

ن أهم األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس م د  ويع    
، ة للجامعةتعليمية يف حتقيق األهداف املنشوداملدخالت ال

، والذي عن طريقه ينفذ القته املباشرة والكبرية بالطالبلع
قل عضو هيئة تدريس العملية التدريسية الذي ينعضو هيئة ال

واخلربات لتطوير  تالتدريس عن طريقةا املعرفة واملعلوما
 .يب املطلوب لديةماإلجيا لتغيريحداث امستوى الطالب وإ

يف جما  التدريس اجلامعي  ومن األساليب الرتبوية الناجحة
ء طالب اجلامعة ار آالتغذية الراجعة عن طريق معرفة  أسلوب

 . داء التدريسي لعضو هيئة التدريسباأل

الوظائف اليت  وتعد وظيفة التدريس اجلامعي من أهم    
طالب للحياة اد الأكثرها فاعلية يف إعدتؤديةا اجلامعات و 

يعتمد على امتالكةا  اجلامعة أن مقياس تفوق، و املستقبلية
حبيث تتوفر هلم  عالًيا، ألعضاء هيئة تدريس مؤهلني تأهيالً 

مالئم وخدمات مجيع الظروف واإلمكا ات من جو أكادميي 
ةم يف جودة العملية التعليمية كي تكون قادرة على خمتلفة تس

 ومتطلبات العصر املتسارعة تلبية حاجات التنمية الشاملة 
 .(733، ص م2013ي ، ماد)الص

لعضو هيئة التدريس يف غاية  واحلقيقة أن األداء التدريسي    
، ممكن ملية التعليمية على أفضل وجهيؤدي العاألمهية لكي 

هيئة التدريس هو الذي يقوم هبا لتحقيق  أن عضو وخاصةً 
إجناز ي يف التدريسوألمهية األداء  .األهداف الرتبوية للجامعة

، فإن معرفة ستهادر  ة يف اجلامعة واحلاجة إىليالعملية التعليم
معة أعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبوية جبادرجة ممارسة 

ًا بالدراسة والبحث جدير  اامللك سعود أصبح موضوعً 
 .العلمي

 مشكلة الدراسة

ة، يشةد العامل اليوم تغريات سريعة يف مجيع جماات احليا    
يطلق على العصر احلاضر عصر التقنية، وميتاز بسرعة  إذ

تدفق املعلومات حبيث ا يستطيع املتخصص اإلحاطة مبا 
يستجد يف جما  ختصصه، وبناًء على ذلك يتطلب من 
اجلامعة العناية بتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس؛ لكي 
 يستطيعوا مواكبة متطلبات التقدم العلمي والتقين احلاصل يف

عنصرًا من أهم  د  هذا الزمن، عن طريق التدريب الذي يع
 وقدرات عناصر التغيري، وله دور مةم يف تنمية مةارات

أعضاء هيئة التدريس يف جما  األداء التدريسي، لكي حيقق 
أهداف العملية التعليمية األكادميية املنشودة يف حتسني أداء 

ة الرتبوية أعضاء هيئة التدريس وجودة املخرجات التعليمي
 واارتقاء هبا.



  كلية الرتبية جبامعة امللك سعودعبدالرمحن بن عبدالوهاب البابطني: درجة األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف

 

19 

لوضع حتديات على التعليم و تيجة لذلك فرض هذا ا   
وقد حتمل أصحاب القرار يف جامعة امللك سعود  ،اجلامعي
لالرتقاء بالتعليم اجلامعي وتطويره لكي يساير  كبريةً   مسؤوليةً 

 املتطلبات اجلديدة اليت فرضةا الواقع على اجملتمع. 
التعليمية األكادميية بعناية املسؤولني وقد حظيت العملية     

 تيجة هلذا ااهتمام و  يف جامعة امللك سعود واهتمامةم،
أ شأت جامعة امللك سعود عمادة تطوير املةارات تعىن 

وقد  ظمت عمادة تطوير  بتطوير مةارات منسويب اجلامعة،
وورش العمل واحملاضرات املةارات سلسلة من الدورات 

وقدم هذه الدورات  ،هيئة التدريسلتطوير أداء أعضاء 
واحملاضرات وورش العمل جمموعة من اخلرباء من داخل 
اجلامعة وخارجةا. ويلعب عضو هيئة التدريس دورًا حيوياً 

 ،ةوأساسيًا يف قيادة العملية التعليمية األكادميية يف اجلامع
األكادميية  العملية التعليمية عضو هيئة التدريس جوهر د  ويع

وعليه فإن عضو هيئة التدريس  إجنازها وقيادهتا.من حيث 
حباجة إىل أن ميتلك املةارات التدريسية ألمهيتةا يف توصيل 

 ملعرفة واخلربات للطالب.     املعلومات وا
بالغة، ألهنا تدرك متام تويل اجلامعة األداء التدريسي أمهية     

فإهنا لك أ ه أداة لتطوير العملية التعليمية. ويف ضوء ذاإلدراك 
رتقي مبستوى تتنفق املبالغ الطائلة على عملية التطوير لكي 

لكن واقع األداء التدريسي يشري إىل أن  ية.العملية التعليم
هناك بعض الصعوبات اليت يعاين منةا واليت حتد من فاعلية 

أثناء تنفيذهم للعملية  يف أداء أعضاء هيئة التدريس
اليت حتد من استخدام  ومن أبرز تلك الصعوبات ة،التدريسي

ضعف  :أيتي ما ،يف اجلامعات السعودية املةارات التدريسية
وعدم  ،أداء هيئة التدريس يف مجيع كليات جامعة أم القرى

وعدم  ،هتمام عضو هيئة التدريس بتحديد أهداف املقررا
اجلفري، ) يف اليوم األو  من الدراسةتوزيع خطة املقرر 

الواقعي ألعضاء هيئة األداء  أنو  (.145ص  ،م2002
باملةارة يف  التدريس يف جامعة امللك عبدالعزيز فيما يتعلق

اسي أقل من األداء تدريس املقرر الدر وتنظيم خطة  التدريس 

وأن جما   (.109،ص هـ1425املأمو  )غنيم،اليحيوي، 
من  التخطيط للتدريس جاء باملرتبة األخرية أي هو األقل أداءً 

 يس يف جامعة طيبةقبل أعضاء هيئة التدر 
 (.66،ص ه1432)الغامدي،

ويرى الباحث أن هناك  درة يف الدراسات العربية اليت    
على موضوع األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس  تناولت

جلامعات السعودية بصفة عامة، وجامعة امللك مستوى ا
وبناًء على ما سبق ذكره يرى الباحث  سعود بصفة خاصة.

األداء التدريسي  إجراء دراسات عن الشح الشديد يف
 .ألعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود

عضو هيئة بوصفه ومن خال  اخلربة العملية للباحث 
امعة امللك سعود لعدة سنوات جب كلية الرتبية  تدريس يف
 عضاء هيئة التدريس يفء الزمالء أراآختالف يف احظ اا

سي ألعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية األداء التدريدرجة 
 .جبامعة امللك سعود

أن هناك على ما سبق ذكره لذا يرى الباحث وتأسيسًا 
دراسة علمية للكشف عن درجة إىل إجراء  ماسةً  حاجةً 

األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة 
 .امللك سعود

 أسئلة الدراسة:

  ية:تاآل راسة إىل اإلجابة عن األسئلةتسعى هذه الد    
مادرجة األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف كلية -1

 الرتبية جبامعة امللك سعود؟ 
ألعضاء هيئة التدريس يف كلية  األداء التدريسي درجةما -2

 ،التخطيط للتدريس ات:الرتبية جبامعة امللك سعود يف جما
 ؟تقومي التدريس ،أساليب التدريس ،تنفيذ التدريس

الدراسة حو  األداء التدريسي  عينة مادرجة اختالف آراء-3
ألعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود 

 (؟املستوى الدراسيو  ،القسم) ي الدراسةباختالف متغري 
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 أهداف الدراسة: 

 ية:تالدراسة إىل حتقيق األهداف اآل تسعى هذه       
األداء التدريسي ألعضاء هيئة التعرف على درجة  -1

 التدريس يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود. 
ألعضاء هيئة  األداء التدريسي على درجة التعرف -2

 ات:يف جما التدريس يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود
تقومي  ،أساليب التدريس ،تنفيذ التدريس ،التخطيط للتدريس

  .التدريس
الدراسة حو   عينة آراء اختالف درجة نع كشفال -3

األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة 
املستوى  –القسم امللك سعود باختالف متغريي الدراسة )

 (.الدراسي
 وصيات ميكن أن تسةم يف رفع مستوىالتوصل إىل ت-4

األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة 
 .ود امللك سع

  أهمية الدراسة:

حسب  –قد تكون هذه الدراسة من أوىل الدراسات  -1
األداء درجة توافر اليت تناولت واقع  –علم الباحث 

التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة امللك 
 سعود.

 أمهية األداء التدريسي الذي يقوم به أعضاء هيئة التدريس -2
سةم يف رفع ميكن أن ي لتدريسيةية اجما  العمليف  و هقيطبو 

خمرجات القسم جودة و  مستوى أداء أعضاء هيئة التدريس
 .والكلية واجلامعة

يتوقع الباحث أن خيرج من هذه الدراسة بنتائج علمية قد  -3
 ت رمبا تسةم يف حتسني مستوىيستفاد منةا يف تقدمي توصيا

معة األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبا
 امللك سعود.

اسات مماثلة ء در قد تفتح هذه الدراسة اجملا  إلجرا -4

األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف كلية  درجةلقياس 
على عينة أكرب من أعضاء هيئة  الرتبية جبامعة امللك سعود

التدريس أو جامعات أكثر على مستوى اململكة العربية 
 السعودية.

 حدود الدراسة: 

  :يتحدود الدراسة على الشكل اآلسيم مت تق   
 األداء اقتصرت هذه الدراسة على الحدود الموضوعية:

 ،تنفيذ التدريس ،التخطيط للتدريس ات:يف جما التدريسي
  .تقومي التدريس ،أساليب التدريس

مت إجراء الدراسة امليدا ية على أفراد  الحدود الزمانية:
 ام اجلامعيمن الع ة خال  الفصل الدراسي األو لدراسا

 هـ .1437/1438
طالب اقتصرت هذه الدراسة على  الحدود المكانية:

مبدينة  البكالوريوس يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود
 .الرياض

 مصطلحات الدراسة:

هو الشخص املتخصص الذي يقوم  :عضو هيئة التدريس
املرحلة  لطالبرات الدراسية بعملية التدريس لبعض املقر 

د التخصصات العلمية حيمل درجة الدكتوراه يف أح، و اجلامعية
ما أستاذاً، لمية إيف جما  العلوم اإل سا ية، وتكون مرتبته الع

مساعدًا يف كلية الرتبية جبامعة  أو أستاذًا مشاركاً، أو أستاذاً 
 امللك سعود.

هو أسلوب ميارسه عضو هيئة التدريس يف  األداء التدريسي: 
سعود يف إجناز عمله ومةامه داخل  كلية الرتبية جبامعة امللك

قاعة احملاضرة أو خارجةا من العملية التدريسية واليت تتمثل 
وأساليب  وتنفيذ التدريس، )التخطيط للتدريس، جماات يف

لتحقيق أفضل النتائج لتحسني  ؛وتقومي التدريس( التدريس،
 العملية التعليمية اجلامعية.
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 الدراسات السابقة:
اء التدريسي الدراسات حو  تقومي األد د منأجريت عد    

من وجةة  ظر الطالب يف عدد من ألعضاء هيئة التدريس 
ات صلة مباشرة ومل جيد الباحث دراسة ذ اجلامعات،

 يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود. بالدراسة احلالية،
 وهي: ويستعرض الباحث أمهةا،

هـ( اليت هدفت إىل 1420) ت دراسة احملبوبأشار  
لتعرف على األداء التدريسي لألستاذ اجلامعي يف كلية الرتبية ا

واشتملت  جبامعة امللك فيصل من وجةة  ظر الطالب.
الدراسة على عينة من طالب كلية الرتبية جبامعة امللك فيصل 

وخلصت الدراسة إىل النتائج  طالبًا وطالبة. (273) قوامةا
 ية:تاآل
تقوميًا يف إتاحة  رتب الطالب األداء التدريسي األعلى-

أثناء الساعات املكتبية يف الفرصة للطالب بزيارة أساتذهتم 
يسي ومحاسةم للعمل التدر  ملناقشة أمورهم التدريسية،

متالك املةارة الالزمة والقدرة على ا ومساعدة طالهبم،
جاء ترتيبةم لألداء  يف حني إليصا  املعلومة الواضحة.

 تقديراً. التدريسي يف اجلوا ب األخرى أقل 
يرى الطالب أن األداء التدريسي لألستاذ اجلامعي األقل -

تقديراً، فقد متثل يف إتاحة الفرصة للطالب التعبري عما يدور 
فةم ظروفةم النفسية يف أ فسةم، والعد  بينةم، وت

 وااجتماعية.
أن طالب التخصص األديب أكرب تقديرًا للمةارات -

 ي.التدريسية من طالب  التخصص العلم
أن تقدير طالب املستويني الدراسيني الثاين والرابع األدبيني  -

 أكرب تقديراً من بقية اجملموعات األخرى.
( اليت هدفت إىل هـ1422دراسة املغيدي )وتوصلت  

التعرف على تقومي واقع املمارسات التدريسية كما يدركةا 
أعضاء هيئة التدريس والطالب يف كلية الرتبية جبامعة امللك 

ضاء ( عضوًا من أع66خالد. وتكو ت عينة الدراسة من )

ن من أهم  تائج هذه ( طالباً. وكا350)هيئة التدريس، و
 : أيتالدراسة ما ي

يرى الطالب أن أعضاء هيئة التدريس ميارسون األداء  -
 التدريسي بدرجة متوسطة.

يرى الطالب أن أعضاء هيئة التدريس يؤدون مسؤولياهتم  -
ويبذلون  ون بتوصيل املعلومة للطالب،ويةتم بثقة عالية،

ة للمقرر بنسب متفاوتة بني جمةودًا لتوضيح املفاهيم األساسي
 .وأحيان   غالب  

يرى الطالب أن أعضاء هيئة التدريس يستثمرون الزمن  -
املخصص للمحاضرة، وخيططون وينظمون للمحاضرة مسبقاً، 
ويشرحون خطة املقرر وأهدافه، ويتحمسون لتدريس املقرر 

 بدرجة متوسطة.
يرى الطالب أن أعضاء هيئة التدريس ميارسون مةارات  -

ومنةا: القدرة على التخاطب  ااتصا  الرتبوي أحيا اً،
واإلقناع، ويتميزون باإلصغاء اجليد، ويديرون النقاش بأسلوب 
يزيد من فاعلية النقاش، وميدون الطالب بتغذية راجعة فورية 

 عن  شاطاهتم وواجباهتم. 
طالب أن أعضاء هيئة التدريس يلتزمون مبواعيد يرى ال -

وحيافظ كل منةم على سرية أسرار الطالب، وا  احملاضرات،
ويتعامل مع الطالب بوضوح مييزون بني الطالب يف التفاعل، 

 غالباً.
يرى الطالب أن أعضاء هيئة التدريس يقومون باستقبا   -

، الطالب خال  الساعات املكتبية ويتفةمون ظروف الطالب
ويتصفون بالصرب عند  التعامل مع الطالب، ويتعامل مع 

 الطالب بود واحرتام متباد  أحيا اً.
( اليت هدفت إىل هـ1422دراسة الشةري ) وأوضحت 

التعرف على صفات األستاذ اجلامعي من وجةة  ظر 
الطالب والطالبات بكلية الرتبية يف جامعة امللك عبد العزيز. 

( طالبًا وطالبة. وتوصلت 482)وتكو ت عينة الدراسة من 
 ية: تنتائج اآلالدراسة إىل ال
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أن أكثر مخس صفات تدريسية متوافرة يف األستاذ  -
اخلربة يف  هي: اجلامعي من وجةة  ظر أفراد عينة الدراسة،

والقدرة على  واالتزام مبواعيد احملاضرة، جما  التخصص،
بواقع  ملادة العلميةوربط ا ختبارات حتصيلية جيدة،اإعداد 

 عتماد على مصادر متعددة يف شرح أي موضوع.احلياة، واا
أن أهم مخس صفات تدريسية متوافرة يف األستاذ  -

هي: القدرة على  اجلامعي من وجةة  ظر أفراد عينة الدراسة،
ضبط سلوك الطالب يف أثناء احملاضرة، حسن اإلصغاء 

شادهم، ااهتمام بتوجيه الطالب وإر و وااستماع للطالب، 
تشجيع الطالب و أثناء احملاضرة، ااتصا  اجليد بالطالب و 

 املتفوقني. 
أن أكثر مخس صفات تدريسية يشعر الطالب بأمهية  -

: القدرة على ضبط سلوك توافرها يف األستاذ اجلامعي، هي
العمل على رفع الروح املعنوية و أثناء احملاضرة، يف الطالب 

التعاطف و حسن اإلصغاء وااستماع للطالب، و للطالب، 
تشجيع الطالب املتفوقني. وأن و مع الطالب ومساعدهتم، 

طالب املستوى األو  يشعرون بأمهية التفاعل بني األستاذ 
 اجلامعي وطالبه أكثر من طالب املستوى النةائي.

( اليت هدفت إىل التعرف  م2002دراسة اجلفري ) وأما 
 على آراء طالبات الدراسات العليا يف األداء التدريسي

ألعضاء هيئة التدريس جبامعة أم القرى. وقد بلغت عينة 
( طالبة من طالبات املاجستري يف ست كليات 298الدراسة )

 ية: توتوصلت الدراسة إىل النتائج اآليف اجلامعة. 
ة أداء أعضاء هيئة التدريس يف ترى الطالبات أن درج  -
 عداد والتخطيط لتدريس املقرر مقبولة. اإل
درجة أداء أعضاء هيئة التدريس يف  ترى الطالبات أن -

 جتةيز خطة املقرر جيدة.
ترى الطالبات أن أداء أعضاء هيئة التدريس ا يةتمون  -

طة املقرر زمنيًا يف وكذلك جدولة خ بتحديد أهداف املقرر،
 ختبارات.التدريس واا

ترى الطالبات أن درجة أداء أعضاء هيئة التدريس يف  -
 رات متوسطة.التفاعل معةن يف قاعة احملاض

أن درجة تعامل أعضاء هيئة التدريس مع الطالبات خارج  -
 قاعة احملاضرات مقبولة.

 ضعف االتزام بالساعات املكتبية.  -
قلة إعطاء الفرصة ملراجعة عضو هيئة التدريس خارج   -

 قاعة احملاضرات. 
عدم إعطاء الطالبات الفرصة يف مناقشة عضو هيئة  -

 اإلجابات.  التدريس يف درجات ااختبار أو
 عدم إعالم الطالبات بالساعات املكتبية. -

إىل إعداد معيار هـ( 1424وهدفت دراسة احلكمي )
للكفاءات املةنية املتطلبة لألستاذ اجلامعي، ومعرفة أكثر 
الكفاءات املةنية تفضياًل لدى األستاذ اجلامعي من وجةة 
 ظر الطالب جبامعة أم القرى فرع الطائف. وتكو ت عينة 

( طالبًا من طالب كلييت الرتبية والعلوم 210لدراسة من )ا
لت هذه الدراسة إىل النتائج باملستوى األو  واألخري. وتوص

 ية: تاآل
تتمحور الكفاءات املةنية املتطلبة لألستاذ اجلامعي من  -

)اإلعداد  ست كفاءات رئيسة منةا يفوجةة  ظر الطالب 
والتمكن العلمي  ،واأل شطة والتقومي ،للمحاضرة وتنفيذها

مجيع الكفاءات املةنية للمجاات الثالثة يف قائمة ، و واملةين(
الكفاءات املتطلبة لألستاذ اجلامعي جاءت درجة تفضيلةا 

 عالية من وجةة  ظر الطالب. 
ا توجد فروق بني وجةات  ظر طالب املستوى األو   -

اذ واألخري باجلامعة يف درجة تفضيل الكفاءات املةنية لألست
 اجلامعي.

اليت هدفت  هـ(1425) دراسة غنيم واليحيوي وأشارت 
إىل التعرف على األداء األكادميي الواقعي واملأمو  لعضو 
هيئة التدريس يف جامعة امللك عبد العزيز من وجةة  ظر 

الصفات الطالب والطالبات من حيث: املةارة يف التدريس، 
لدراسة وقد بلغت عينة ا الشخصية، عالقته بالطالب.
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الثالث والرابع من مجيع   ؛( طالبًا وطالبة من املستويني1554)
وتوصلت الدراسة إىل  ،كليات جامعة امللك عبد العزيز

 ية: تالنتائج اآل
يرى الطالب والطالبات أفراد عينة الدراسة أن األستاذ  -

اجلامعي يف جامعة امللك عبد العزيز يؤدي دوره األكادميي 
املةارة يف التدريس، والتحلي بالصفات الواقعي فيما يتعلق ب

خطة تدريس املقرر  الشخصية، وعالقته مع الطالب، وتنظيم
ختبارات بدرجة متوسطة، وتد  هذه النتيجة الدراسي ، واا

على أن األداء الواقعي لألستاذ اجلامعي أقل من األداء 
 املأمو . 

أن من أهم األسباب اليت قد تؤدي إىل عدم قيام أستاذ  -
امعة يف دوره األكادميي من وجةة  ظر الطالب اجل

والطالبات، هو شعور أستاذ اجلامعة بالتميز ملركزه، أو لعلمه، 
 أو لتخصصه.

ء الطالب يف راآد فروق ذات دالة إحصائية بني ا توج -
األداء األكادميي الواقعي لألستاذ اجلامعي يف جامعة امللك 

 عبدالعزيز تبعاً للمستوى الدراسي.
( اليت هدفت إىل معرفة مدى م2005) دراسة األمسرما وأ   

ممارسة عضوات هيئة التدريس لكفايات األداء مبحاورها 
األربعة: الشخصية، والتدريسية، وإدارة الصف، والتقومي من 
 وجةة  ظر طالبات مرحلة البكالوريوس جبامعة أم القرى، وقد

 وتوصلت الدراسة إىل ( طالبة.735بلغت عينة الدراسة )
 ية:تالنتائج اآل

أن عضوات هيئة التدريس ميارسن كفايات األداء  -
مبحاورها األربعة: الشخصية، والتدريسية، وإدارة الصف، 
والتقومي بدرجة متوسطة من وجةة  ظر طالبات جامعة أم 

 القرى.
أن تقدير أفراد عينة الدراسة ملمارسة عضوات هيئة  -

دة، وشرح أهداف التدريس املتعلقة بتغطية املوضوعات احملد
 وحمتوى املقررات كان مرتفعاً.

أن تقدير أفراد عينة الدراسة ملمارسة عضوات هيئة  -
التدريس املتعلقة يف استخدام أساليب التدريس املتنوعة إلثارة 

 التفكري اإلبداعي كان منخفضاً.
أن تقدير أفراد عينة الدراسة ملمارسة عضوات هيئة  -

وزيع الدرجات عند بدء التدريس املتعلقة بشرح  ظام وت
 الدراسة كان مرتفعاً. 

أن تقدير أفراد عينة الدراسة ملمارسة عضوات هيئة  -
التدريس املتعلقة بتنوع األسئلة بني املقالية واملوضوعية يف 

 ااختبارات كان متوسطاً.
هدفت إىل دراسة  (2008) دايب وخاناحل وأجرى    

س جبامعة العلوم التعرف على مستوى أداء أعضاء هيئة التدري
وبلغ أفراد  ن وجةة  ظر الطالب،والتكنولوجيا اليمنية م

( عضو هيئة 102و) بًا وطالبة،( طال6591الدراسة )
 ، وتوصلتتبا ة، وكا ت األداة الرئيسة للدراسة  ااستدريس

 ية :تالدراسة إىل النتائج اآل
الة إحصائية بني متوسطات عدم وجود فروق ذات د -

ؤهل الدراسي ئة التدريس تعزى إىل متغري املدرجات أعضاء هي
 ( . دكتوراه –) ماجستري 

الة إحصائية بني متوسطات عدم وجود فروق ذات د -
 –)ذكر النوع درجات أعضاء هيئة التدريس تعزي إىل متغري 

 . ى (أ ث
هـــ( اليت هدفت إىل 1432دراسة الغامدي )وأوضحت     

تدريس جبامعة طيبة. التعرف على مستوى أداء أعضاء هيئة ال
وتوصلت  وطالبة. اً ( طالب448وقد بلغت عينة الدراسة )

 ية:تالدراسة إىل النتائج اآل
جاء التقومي باملرتبة األوىل مث تنفيذ التدريس مث التواصل  -

 اإل ساين، وباملرتبة الرابعة جاء التخطيط للتدريس.
طالبات كليات جامعة طيبة ألداء جاءت آراء طالب و  -

 ئة التدريس بدرجة متوسطة.أعضاء هي
أن طالب وطالبات كلية الطب قوموا عضو هيئة  -

التدريس بدرجة أقل من أقراهنم يف الكليات األخرى يف مجيع 
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 –تنفيذ التدريس  –التخطيط للتدريس :(جماات الدراسة
 التواصل اإل ساين(. –تقومي التدريس

ئة إىل تقومي أداء أعضاء هي (2012وهدفت دراسة عزيز )    
التدريس من وجةة  ظر طالب الدراسات العليا يف جامعة 

، اً وطالبةً ( طالب75أفراد عينة الدراسة )، وبلغ لعراقدياىل يف ا
صلت الدراسة إىل ، وتو أداة للدراسة واستخدمت ااستبا ة

  :يةتالنتائج اآل
ة أن األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس جاء بدرج -

، )اإلعداد والتحضريدراسة، وهي: جماات ال ضعيفة يف مجيع
، والسمات امتحا ات وتوزيع الدرجات، واوأداء احملاضرة

 (. ، ومةام عضو هيئة التدريسلشخصيةا
 أن جما  أداء احملاضرة حصل على درجة ضعيفة .  -
ا  التمكن العلمي حصل أعضاء هيئة التدريس يف جم -

 .على درجة عالية
عداد والتحضري إلحصل أعضاء هيئة التدريس يف جما  ا -

 .على درجة متوسطة
اامتحا ات وتوزيع حصل أعضاء هيئة التدريس يف جما   -

  .الدرجات على درجة متوسطة
مةام عضو هيئة حصل أعضاء هيئة التدريس يف جما   -

  .التدريس على درجة ضعيفة
( هتدف إىل تقومي م2013دراسة الصمادي )وأشارت      

عضاء هيئة التدريس يف جودة املمارسات التدريسية لدى أ
( 260جامعة جنران من وجةة  ظرهم، وبلغ أفراد الدراسة )

عضو هيئة تدريس من خمتلف كليات اجلامعة. وتوصلت 
 ية: تنتائج اآلالالدراسة إىل 

املرتبة األوىل مث يف جاءت مةارات تقومي الطالب  -
مةارات ااتصا  والتواصل مث مةارات تنفيذ التدريس وأخرياً 

 ةارات التخطيط للتدريس.جاءت م
ء أفراد الدراسة يف كليات جامعة جنران لتقومي ار آجاءت  -

جودة املمارسات التدريسية لدى أعضاء هيئة التدريس 
 بدرجة مرتفعة.

أن أعضاء هيئة التدريس يف جامعة جنران وصلوا مستوى  -
 من وجةة  ظرهم جبميع مةارات التخطيط للتدريس، اجلودة،

 ومةارات ااتصا  والتواصل، ريس،ومةارات تنفيذ التد
 ومةارات تقومي الطالب. 

وتزويد الطالب  جاءت حتديد األهداف العامة للمقرر، -
 بنسخة مكتوبة من توصيف املقررات بدرجة مرتفعة.

يرى أفراد الدراسة أن حتديد أساليب التدريس املناسبة  -
 جاءت بدرجة مرتفعة.

ات التقومي يف يرى أفراد الدراسة أن حتديد متطلبات وآلي -
 بداية الفصل جاءت بدرجة مرتفعة.

هدفت إىل دراسة ( م2014الطويسي ومساره ) وأجرى    
الكشف عن اجتاهات أعضاء هيئة التدريس جبامعة مؤتة حنو 
بر امج التقييم اإللكرتوين وتقصي درجة الرضا لديةم عن 

تكو ت عينة   تائج تقييم أدائةم التدريسي من قبل الطالب.
( عضو هيئة تدريس، واستخدمت 210سة من )الدرا

 ية:توتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلااستبا ة أداة للدراسة، 
-عام  وجهب-أن اجتاهات أعضاء هيئة التدريس كا ت  -

 إجيابية.
 -عام وجهب-أن درجة رضا أعضاء هيئة التدريس كا ت   -

 مقبولة.
عن  تائجةم وفق  ونأن مجيع أعضاء هيئة التدريس راض -
 ر امج التقييم اإللكرتوين.ب

هم التدريسي ويرون أهنا ءج التقييم تعكس أداأن  تائ -
واقعية وصادقة بدرجة رضا مقبولة، وأهنم ينظرون جبدية إىل 

  تائجةم وفق التقييم املتبع حالياً.
هـ( اليت هتدف إىل التعرف على 1434دراسة اهلويد )وأما    

ريس يف رفع جودة درجة مسامهة تقومي أداء عضو هيئة التد
ن وجةة  ظر عضوات هيئة التدريس التعليم اجلامعي م

( 146الدراسة ) عينة بلغتو  الطالبات يف جامعة أم القرى.و 
، واستخدمت ااستبا ة ( طالبةً 264)عضو هيئة تدريس و

 ية:توتوصلت الدراسة إىل النتائج اآلأداة للدراسة، 



  كلية الرتبية جبامعة امللك سعودعبدالرمحن بن عبدالوهاب البابطني: درجة األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف

 

25 

ريس يف رفع أن درجة مسامهة تقومي أداء عضو هيئة التد -
جودة التعليم اجلامعي جاءت بدرجة كبرية من وجةة  ظر 

    عضوات هيئة التدريس يف جامعة أم القرى.
أن درجة مسامهة تقومي أداء عضو هيئة التدريس يف رفع  -

رية من وجةة  ظر جودة التعليم اجلامعي جاءت بدرجة كب
 يف جامعة أم القرى.  الطالبات

اليت هدفت إىل  ه(1435وكريشان) وأما دراسة مبارك       
التعرف على الكفاءات املةنية لعضو هيئة التدريس من وجةة 

من طالب  (405) وتكو ت عينة الدراسة من  ظر الطالب،
للكليات العلمية واإل سا ية،  السنتني األوىل والرابعة

وتوصلت الدراسة إىل ، واستخدمت ااستبا ة أداة للدراسة
 ية:تالنتائج اآل

 تل جما  استخدام التعزيز والتحفيز املرتبة األوىل.اح-
أما جما  التمكن العلمي ومةارة التدريس جاء باملرتبة -

 الثا ية.
املرتبة يف ا  الشخصية والتعامل مع الطالب وجاء جم-

 الثالثة. 
  .جاء باملرتبة الرابعة وأما جما  اإلعداد للمحاضرة وتنفيذها-
طة وأساليب التقييم باملرتبة وجاء جما  التنويع يف األ ش-

 اخلامسة.     
احتل جما  استخدام التكنولوجيا يف التعليم املرتبة السادسة -

 األخرية.
)أوىل  توجد فروق ذات دالة إحصائية بني السنة الدراسية-
 يف مخسة جماات. رابعة(-
 توجد فروق ذات دالة إحصائية بني السنة الدراسية ا -

 .للمحاضرة وتنفيذهاجما  اإلعداد يف  رابعة(-)أوىل 
هدفت إىل اليت ( م2015دراسة اجلعافرة )وأوضحت     

التدريس يف جامعة الزرقاء من  هيئة تقييم فاعلية أداء أعضاء
وء معايري جودة التعليم، وبلغت وجةة  ظر الطالب يف ض

واستخدمت ااستبا ة طالبًة، ( طالبًا و 910عينة الدراسة )
 :يةتاآلتوصلت الدراسة إىل النتائج و ، أداة للدراسة

أعضاء هيئة التدريس جاء  أن مستوى تقييم الطالب ألداء-
 بدرجة مرتفعة من وجةة  ظر أفراد الدراسة.

حصلت جماات التخطيط للتدريس، وتنفيذ التدريس على -
 درجة مرتفعة من وجةة  ظر أفراد الدراسة.

ة من حصل جما  تقومي تعلم الطلبة على درجة متوسط-
 وجةة  ظر أفراد الدراسة.

عزى ملتغري املستوى توجد فروق ذات دالة إحصائية ت-
 أخرياً الثالثة.طالب السنة الثا ية مث الرابعة و الدراسي لصاحل 

على ( إىل التعرف م2016دراسة التوجيي )وهدفت     
اء هيئة التدريس جبامعة العلوم مستوى األداء التدريسي ألعض

وبلغ  نية فرع عدن من وجةة  ظر الطالب.ليمالتكنولوجيا او 
طالبًة، واستخدمت ااستبا ة و طالبًا  (112) أفراد الدراسة

 :يةتاآلأداة للدراسة، وتوصلت الدراسة إىل النتائج 
هيئة التدريس يف  أن مستوى األداء التدريسي ألعضاء -

التكنولوجيا اليمنية فرع عدن من وجةة  ظر جامعة العلوم و 
 بدرجة جيدة. الطالب جاء

عدم وجود فروق ذات دالة إحصائية تعزى ملتغري  -
 املستوى الدراسي.

يئة التدريس حيدد معايري واضحه وعادلة آللية أن عضو ه -
 الدرجات حصلت على درجة موافق. التقييم ووضع

م( اليت هدفت إىل 2016دراسة زرقان )وأشارت     
امعة اجلالكشف عن واقع تكوين أعضاء هيئة التدريس يف 

( عضو هيئة تدريس، 150اجلزائرية، وبلغت الدراسة )
نتائج الواستخدمت الدراسة ااستبا ة، وتوصلت الدراسة إىل 

 :يةتاآل
حصل أعضاء هيئة التدريس يف جما  التدريس الفعا   -

 على درجة ضعيفة .
عرض املادة العلمية بطرق  حصلت عبارة امتالك مةارات -

 مشوقة على درجة عالية.مر ة و 
حصل أعضاء هيئة التدريس يف جما  التقييم على درجة  -

 ضعيفة.
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امعي هنالك احتياجات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس اجل -
فقًا ملعايري اجلودة من يف جمايل التدريس الفعا  والتقييم و 

 امعة اجلزائرية.اجلوجةة  ظر أعضاء هيئة التدريس يف 
ع إدارة إىل إطال ت( هدفم2016دراسة عالو ة )وأما     

اجلامعة على جوا ب القوة والضعف يف األداء األكادميي 
ألعضاء اهليئة التدريسية من أجل معاجلتةا ووضع احللو  

على ع عضو هيئة التدريس يف اجلامعة املناسبة هلا، واطال
أفراد عينة  أمهية تقومي األداء التدريسي يف جودة التعليم، وبلغ

ستخدمت ااستبا ة أداة ، واوطالبة   ( طالب  200الدراسة )
 ية:تالدراسة إىل النتائج اآلللدراسة، وتوصلت 

أن أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة يغطون مجيع  -
 موضوعات املقررات الدراسية خال  الفصل الدراسي. 

يعمل أعضاء هيئة التدريس على تثقيف الطالب يف  -
 جما  ختصصةم.

 علمية.ن من املادة الو أن أعضاء هيئة التدريس متمكن -
يعمل أعضاء هيئة التدريس على ربط وشرح املقررات  -

 باألهداف العامة للتعليم.
ينوع أعضاء هيئة التدريس يف املثريات العقلية للطالب  -

 أثناء احملاضرة.
أن درجة توافر مقومات التمكن العلمي ومقومات طرق   -

التدريس الفعالة ومقومات التقومي لدى أعضاء هيئة التدريس 
 استقال  من وجةة  ظر الطالب متوسطة.جبامعة ا

 التعليق على الدراسات السابقة:

يتضح من عرض الدراسات السابقة حو  تقومي األداء  
التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف عدد من اجلامعات، أن 
هناك اتفاقًا فيما بينةا يف بعض اجلوا ب، كما اتضح أن 

األخرى، وهي  هناك اختالفًا فيما بينةا يف بعض اجلوا ب
 :على النحو اآليت

اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات السابقة اليت -1
استعرضتةا الدراسة يف اهلدف وهو التعرف على تقومي األداء 

التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف عدد من اجلامعات 
 السعودية والعربية.

ت السابقة يف اتفقت الدراسة احلالية مع الدراسا-2
رئيسة للدراسة، وأن مجيع الدراسات  أداةً  ااستبا ةاستخدام 

 اليت استعرضةا الباحث كا ت دراسات ميدا ية.
اختلفت الدراسة احلالية عن بعض الدراسات السابقة  -3 

كلية   اقتصرت الدراسة احلالية على طالب إذيف عينة الدراسة 
، يف حني كا ت عينة دراسة الرتبية جبامعة امللك سعود

( تتكون من أعضاء هيئة التدريس م2014ومساره )الطويسي 
 جبامعة مؤتة يف األردن. 

اسات السابقة يف اختلفت الدراسة احلالية عن بعض الدر  -4
طبقت الدراسة احلالية على مستوى كلية  فقدمكان التطبيق 

يف  ودية،الرتبية جبامعة امللك سعود يف اململكة العربية السع
 ( يف األردن.م2016) حني طبقت دراسة عالو ه

: طريقة بناء أيتالباحث من الدراسات السابقة ما ياستفاد 
اختيار عينة  اختيار منةج مناسب للدراسة، أداة الدراسة،

 اختيار أساليب املعاجلة اإلحصائية للدراسة. مناسبة للدراسة،
متيزت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة با فرادها يف  -

 لية الرتبية جبامعة امللك سعود.تطبيقةا على طالب ك
متيزت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة با فرادها  -

بالرتكيز على األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف كلية 
 الرتبية جبامعة امللك سعود.

 :إجراءات الدراسة

 :يتدراسة وإجراءاهتا على النحو اآليتناو  الباحث منةج ال   
ستخدم الباحث يف هذه الدراسة املنةج ا: منهج الدراسة
 يتم يقصد به ذلك النوع من البحوث اليت الوصفي الذي

تمع البحث أو عينة كبرية بواستطةا استجواب مجيع أفراد جم
ذلك هبدف وصف الظاهرة املدروسة من حيث منةم، و 
يتجاوز ذلك إىل دون أن  ،درجة وجودها فقطو طبيعتةا 

 ،هـ1431 ،األسباب مثاًل )العساف استنتاجدراسة العالقة أو 



  كلية الرتبية جبامعة امللك سعودعبدالرمحن بن عبدالوهاب البابطني: درجة األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف

 

27 

األداء التدريسي  ف درجةمت وصوبناًء عليه  (.191ص 
 ،سعودألعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة امللك 

عن عبارات ااستبا ة املعدة عن طريق إجابة أفراد الدراسة 
 .لذلك

 مجيع طالبمن ن جمتمع الدراسة تكو   مجتمع الدراسة:
للعام  عود يف الفصل األو امللك س جبامعة ةة الرتبيكلي
 ،)عمادة القبو  والتسجيل ،هــ1437/1438معي ااجل

( 500)على  وقد قام الباحث بتوزيع ااستبا ة (ه1436
 استبا ة. (339 عاد منةا )الدراسة و عينة من  طالب  

ن الدراسة بعدد م عينة تصفت الدراسة: عينة خصائص
 (1جلدو  رقم )، ميكن توضيحةا يف ااخلصائص

 1جدول 
 ةالدراسة وفقاً لمتغيرات الدراس عينةيوضح  توزيع 

ة للدراسة استخدم الباحث ااستبا ة أداأداة الدراسة:
 وتكو ت من قسمني: 

القسم من معلومات عامة  القسم األو : يتكون هذا - 1
املستوى و  ،األكادميي القسمبالدراسة تتعلق  عينةعن 

 . الدراسي
 ،ااتجم هذا القسم من أربعةالقسم الثاين: يتكون  - 2

 هي:
 .التخطيط للتدريس  :األو  ا اجمل -
 .تنفيذ التدريس :الثاين ا اجمل -
 .أساليب التدريس الثالث: ا اجمل -
 .تقومي التدريس: الرابع ا اجمل -
 ى درجة( عبارة للتعرف عل48) م منيتكون هذا القسو   -

األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف كلية الرتبية جبامعة 
عن الدراسة اإلجابة  عينةوطلب الباحث من  امللك سعود.

ختيارات أمام واحد من اا ( عبارة بوضع عالمة ) كل
 :اآلتية

ـ  4  ـ متوسطة  3  ة  ـ منخفض 2  منخفضة جداً ـ  1
 .يةعال

  :اآليتومت حتديد فئات املقياس املتدرج الرباعي على النحو 
 نخفضة جداً م  1.75  - 1     -1
 منخفضة  2.50 –  1.76   -2
 متوسطة  3.25 –  2.51  -3
 عالية   4  – 3.26   -4

، ميكن ااتجمأربعة ( على 48ومت توزيع العبارات الـ )
  ( .2توضيحةا يف اجلدو  رقم )

 2جدول 
 يوضح اجلدو  توزيع العبارات على حماورالدراسة

 جالاسم الم عدد العبارات
 تخطيط للتدريسال (11 – 1) 11
 تنفيذ التدريس ( 24- 12) 13
 أساليب التدريس ( 34 – 25) 10

 تقومي التدريس (35-48) 14
بعد اا تةاء من بناء أداة الدراسة يف صورهتا  صدق األداة:

 : على النحو اآليتاألولية مت قياس صدقةا 

 متغيرات  الدراسة التكرار النسبة المئوية
 الثقافة اإلسالمية 101 29,8

مي
كادي

 األ
سم

الق
  

ص
خص

الت
 

 تربية خاصة 58 17,1
 دراسات قرآ ية 41 12,1
 علم  فس 20 5,9
 تربية فنية 21 6,2
 بد ية تربية 19 5,6
 جنليزيةاللغة اإل 3 0,9
 رياضيات 8 2,4
 مناهج 32 9,4

  مل يبني 36 10,6

 الثالث 114 33,6

سي
درا

ى ال
ستو

الم
 

 الرابع 24 7,1
 اخلامس 36 10,6
 السادس 19 5,6

 السابع 91 26,8
 الثامن 37 10,9
  مل يبني 18 5,3
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قام الباحث بعرض أداة  أ ـ صدق المحكمين )الظاهري(:
الدراسة على جمموعة من احملكمني من أعضاء هيئة التدريس 

ااختصاص من ذوي اخلربة و  نيحمكم (9) تسعةبلغ عددهم 
 .امعة امللك سعودجب يس يف كلية الرتبيةمن أعضاء هيئة التدر 

وبعد أن مجعت  حث من احملكمني إبداء آرائةم .وطلب البا
آراء احملكمني، قام الباحث بفحصةا ومقار ة آراء احملكمني 

صالحية استبا ة الدراسة رات ااستبا ة، فتوصل إىل حو  عبا
ويتضح مما تقدم أن ااستبا ة  .لتطبيقةا على أفراد الدراسة

احلالية هلذه الدراسة تتصف بدرجة مناسبة من صدق 
 احملكمني، وعلى هذا ميكن اعتبارها أداة مناسبة للدراسة.

للتأكد من صدق ااتساق  ب ـ االتساق الداخلي:      
الداخلي ألداة الدراسة استخدم الباحث معامل اارتباط 

لكلية لبريسون لقياس العالقة بني درجة كل عبارة والدرجة ا
وقد جاءت عبارات ااستبا ة  األداة.اات من جم ا كل جمل

( وهذا يد  على 0.01ذات دالة إحصائية عند مستوى )
 يت أعدت أن أداة الدراسة صادقة وتقيس اجلوا ب ال

 .قياسةال
قام الباحث بقياس ثبات أداة الدراسة ثبات أداة الدراسة: 

(، Alpha Cronbachباستخدام معامل ثبات ألفا كرو باخ )
عن طريق احلاسب اآليل يف مركز حبوث كلية الرتبية جبامعة 

عامل الثبات حملاور ( يوضح م3امللك سعود، واجلدو  رقم )
 ، وهي:أداة الدراسة

 3جدول
 معامل ثبات ألفا كرو باخ حملاور ااستبا ة 

 الرقم االستبانة جاالتم معامل الثبات
 1 التخطيط للتدريس 0,89
 2 يسالتدر تنفيذ  0,90
 3 لتدريسأساليب ا 0,91
 4 لتدريستقومي ا 0,93
  الثبات الكلي لالستبا ة 0,97

( أن قيمة معامل الثبات 3يتضح من اجلدو  رقم )     
وأن معامل  (،0.93( إىل )0.89)ألفا كرو باخ( ترتاوح بني )

وهذه القيمة تشري إىل أن  (،0.97الثبات الكلي لالستبا ة )
إن درجة  إذبا ة مرتفع بدرجة عالية جداً، معامل ثبات ااست

معامل ثبات أداة الدراسة املرتفعة باإلضافة إىل عرضه على 
من أعضاء هيئة التدريس يف جما  اإلدارة ني ( حمكم9) تسعة

الرتبوية، واستشارة املختصني يف جما  التحليل اإلحصائي يف 
ةا مركز حبوث كلية الرتبية جبامعة امللك سعود، مث مراجعت

دلياًل على صدق  د  صياغتةا النةائية، ميكن أن يع لغويًا قبل
أداة الدراسة وصالحيتةا حبيث ميكن ااعتماد عليةا يف 
حتقيق أهداف هذه الدراسة، وكذلك ميكن اعتبار هذه 

 ااستبا ة أداة مناسبة للدراسة.

 أساليب المعالجة اإلحصائية: 

ئية قام الباحث باعتماد أ سب األساليب اإلحصا     
 لطبيعة هذه الدراسة، وهي: 

: لقياس و باخمعامل ثبات ألفاكر  ،ريسونمعامل ارتباط ب 
املتوسطات  ،النسب املئوية ،تالتكرارا .ثبات أداة الدراسة

 .حتليل التباين ،ااحنرافات املعيارية ،احلسابية

  عرض النتائج ومناقشتها: 

سفرت يشمل هذا اجلزء من الدراسة عرض النتائج اليت أ   
عنةا إجابات أفراد الدراسة على عبارات ااستبا ة 

ن أسئلة الدراسة، على النحو ومناقشتةا، وذلك باإلجابة ع
 :يتاآل

مادرجة األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس في   :السؤال األول
  ؟كلية التربية بجامعة الملك سعود

لإلجابة عن هذا السؤا  مت حساب املتوسطات        
 ا جمابية إلجابات أفراد الدراسة مرتبة تنازليًا عن كل احلس

( يوضح 4. واجلدو  رقم )األداء التدريسي ااتمن جم
 ذلك.
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  4جدول 
  الدارسة عينة الدراسة حسب إجابات جاالتلم وسطات الحسابيةترتيب المت

 :أيت( ما ي4يتضح من اجلدو  رقم )
متثل األداء اات راسة من أربعة جمتكو ت استبا ة الد -1

 تنفيذ التدريس، ،ريسالتخطيط للتدوهي: ) التدريسي
 (.أساليب التدريس، تقومي التدريس

األداء التدريسي ألعضاء  ة لدرجتراوح املتوسط احلسايب -2
ا ت ( وعلى هذا ك3.36وبني ) ،(3.03) بني هيئة التدريس

      متوسطة. الدراسة ااتجم جلميع األداء التدريسي درجة
لغ الدراسة ب ااتملتوسط احلسايب العام جلميع جمأن ا -3
(. وهذا يعين أن الطالب يؤكدون أن 4( من أصل )3.21)

    درجة األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس متوسطة.
عبارات األداء التدريسي ألعضاء هيئة  تتوافر مجيع-4

وأخرياً  متوسطة.عالية و ة بدرجة الواردة يف ااستبا  التدريس
منخفضة  على درجة من األداء التدريسي عبارة ةمل حتصل أي

 .نخفضة جداً أو م
األداء  الدراسة حسب درجةاات جاء ترتيب جم-5    

من وجةة  ظر طالب كلية  التدريسي ألعضاء هيئة التدريس
حسب  -جاءت مرتبة تنازليًا  إذ -جبامعة امللك سعود الرتبية

 قيم املتوسطات احلسابية.
مبتوسط  التخطيط للتدريس ا ة األوىل جمجاء باملرتب -

 (.3.36) :حسايب
مبتوسط  تنفيذ التدريس ا ويف املرتبة الثا ية جاء جم -   

 .(3.28) حسايب:
مبتوسط  تقومي التدريسا  الثالثة جاء جمويف املرتبة  -

 (.3.17) :حسايب
مبتوسط  أساليب التدريسا  بعة جاء جمويف املرتبة الرا -  

 (.3.03)حسايب:
 الغامدي تذه النتيجة مع  تائج دراساه قفتت        

فقد   (م2016) وعالو ة ،(م2016) والتوجيي ه(،1432)
من األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس جة كا ت در 

 الدراسة متوسطاً. عينةوجةة  ظر 
 وختتلف هذه النتيجة مع  تائج دراسيت احملبوب    

( فقد كا ت درجة توافر األداء م2016) وزرقان (،ه1420)
التدريس من وجةة  ظر أفراد الدراسة التدريسي ألعضاء هيئة 

وكذلك ختتلف هذه النتيجة مع  تائج دراسيت  منخفضاً.
( فقد كا ت درجة م2015) افرةواجلع (،م2013) الصمادي

األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس من وجةة  ظر أفراد 
 الدراسة عاليًة.

ريس في  ألعضاء هيئة التد األداء التدريسي مادرجة ل الثاني:السؤا
التخطيط  الت:في مجا كلية التربية بجامعة الملك سعود

  ؟تقويم التدريس ،أساليب التدريس ،تنفيذ التدريس ،للتدريس
                           التخطيط للتدريس المجال األول:

مت حساب  زء من السؤا لإلجابة عن هذا اجل      
تبة تنازليًا عن الدراسة مر  عينةملتوسطات احلسابية إلجابات ا

                        التخطيط للتدريس  جما كل عبارة من عبارات
 ( يوضح ذلك.5واجلدو  رقم ) .

 الدراسةجاالت م المتوسط الحسابي  درجة األداء الترتيب
 للتدريس التخطيط 3,36 عالية 1
 تنفيذ التدريس 3,28 عالية 2
 تقومي التدريس 3,17 متوسطة 3
 أساليب التدريس 3,03 متوسطة 4

 الدراسة ااتملتوسط احلسايب العام جلميع جما 3,21
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 5جدول 
 . التخطيط للتدريس جالت مة من عبارامرتبة تنازلياً عن كل عبار  سةالدرا عينةالمتوسطات الحسابية إلجابات  

 الترتيب داءاأل ةدرج المتوسط الحسابي العبارات رقم العبارة
 1 عالية 3,53 يوزع خطة املقرر عند بداية الفصل الدراسي  2
 2 عالية 3,46 حيدد األهداف الرئيسة للخطة الدراسية  1

 3 عالية 3,44 يلتزم باخلطة الدراسية خال  الفصل الدراسي  10
 4 عالية 3,41 الدراسييوضح أساليب التقومي يف بداية الفصل  11
 5 عالية 3,36 ردات املقرر الدراسي مع أهدافهمف تتسق 4
 6 عالية 3,34 يزود الطالب مبصادر املادة العلمية املطروحة  3
 7 عالية 3,34 حيدد أهداف احملاضرة يف ضوء األهداف العامة للمقرر 7
 8 عالية 3,30 يوزع أجزاء املوضوع حسب زمن احملاضرة  8
 9 عالية 3,28 ملوضوع احملاضرة حيدد الوسائل التعليمية املناسبة  9
 10 عالية 3,28 الزمنية احملددة هلا  دةتناسب مفردات املقرر مع امل 5
 11 متوسطة 3,16 حتتوي خطة املقرر على جدولة زمنية للنشاطات املصاحبة 6

 3,36 المتوسط الحسابي العام

 :أيت( ما ي5يتضح من اجلدو  رقم )
عشرة حدى إمن  تدريسالتخطيط لل ا ن جمتكو   -أواً 

من  أعضاء هيئة التدريسلدى  ةفر تو مة منةا عشر  ،عبارة
بدرجة  وعبارة واحدة فقط لية.بدرجة عاالطالب وجةة  ظر 

 ا ت جمعبارة من عبارا ةوأخريًا مل حتصل أي متوسطة،
نخفضة امل نخفضة أوامل على درجة األداءالتخطيط للتدريس 

 عينةوجةة  ظر  ء هيئة التدريس منمن قبل أعضا جداً 
 ا مجيع العبارات اليت وردت يف جم وهذا يعين أن الدراسة.

ة، درجة عالية ومتوسط حصلت على التخطيط للتدريس
 الدراسة. عينة من وجةة  ظر أعضاء هيئة التدريس لدى
لدى  التخطيط للتدريس ا جملتراوح املتوسط احلسايب  -ثا ياً 

وعلى هذا  (.3.53( وبني )3.16بني ) أعضاء هيئة التدريس
 .هلذه العبارات عالية كا ت درجة األداء

التخطيط  :ألو ا مجا لل جاء املتوسط احلسايب العام -الثاً ث
التخطيط  ن درجة األداء يف جما إأي  (3.36) للتدريس

 ة من وجةة  ظر الطالبعاليعضاء هيئة التدريس ألللتدريس 
 أفراد الدراسة.

التخطيط  ا الدراسة عن جم عينةأظةرت إجابات 
ألعضاء هيئة  درجة عالية من أفراد الدراسة للتدريس

هيئة التدريس درجة األداء لديه يف جما   فعضو التدريس،
 .ة من وجةة  ظر الطالبعالي التخطيط للتدريس

يوزع خطة املقرر عند " (:2) مجاءت العبارة رقإذ       
ويرجع باملرتبة األوىل بدرجة عالية،  "بداية الفصل الدراسي

أداء مجيع على حيرص  عضو هيئة التدريسذلك إىل أن 
وفق خطة مدروسة وموضوعة قبل بداية الفصل و  أعماله بدقة

على عضو هيئة التدريس  وهذا يشري إىل حرص الدراسي،
و  عن أل ه املسؤو  األ ومتقن جيد وجهب التدريسي ئهأدا

 ،دراسيتزويد الطالب باملعارف واملةارات املتعلقة باملقرر ال
 .هذه العملية من مةام عضو هيئة التدريس الرئيسة د  وتع

حيدد األهداف الرئيسة للخطة " (:1)وجاءت العبارة رقم 
باملرتبة الثا ية بدرجة عالية، ورمبا يعزى السبب يف  "الدراسية

أعضاء هيئة التدريس أفراد الدراسة يفضلون ذلك إىل أن 
وما عليةم من  ذين خيططون وحيددون للطالب ما هلمال

 حتقيقةا منذ بداية الفصل الدراسيإىل واجبات يسعون 
لذلك حصلت هذه العبارة على درجة عالية؛ ألن هذه 

 الطالب وبني بني عزيز التفاعلاملمارسات اإلجيابية تقوم بت
يف كلية الرتبية من خال  املقرر أعضاء هيئة التدريس 

 . الدراسي
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طة املقرر على حتتوي خ" :(6وجاءت العبارة رقم )
شرة دية عاباملرتبة احل"جدولة زمنية للنشاطات املصاحبة

ويرى الباحث أن هذه النتيجة غري واألخرية بدرجة متوسطة، 
طبيعية ألن عضو هيئة التدريس وضع جدولة زمنية يفرتض 

رمبا  .أن حتصل هذه العبارة على درجة عالية من قبل الطالب
الطالب أفراد الدراسة ن يجة إىل أهذه النتيف  يرجع السبب

وهذا دليل  ،للمقرر الدراسي ا يرغبون بالنشاطات املصاحبة
على هذه العبارة لذلك  ود اختالف بني الطالبعلى وج

 جاءت بدرجة متوسطة.
 (م2015) اجلعافرة هذه النتيجة مع  تيجة دراسةوتتفق       

 للتدريس األداء التدريسي يف جما  التخطيط كا ت درجة  إذ
 وختتلف هذه النتيجة مع  تيجة دراسة اجلفري لية.عا

 كا ت درجة األداء التدريسي يف جما  التخطيط  إذ (م2002)
وكذلك ختتلف هذه النتيجة اليت حصل  منخفضة. للتدريس

مع  تيجة دراسيت  جما  التخطيط للتدريس على املرتبة األوىل،
حصلت  فقد م(2013) والصمادي ه(1432) الغامدي

درجة األداء التدريسي يف جما  التخطيط للتدريس على املرتبة 
 الرابعة.

 تنفيذ التدريس المجال الثاني:
السؤا  مت حساب اجلزء من لإلجابة عن هذا      

تنازليًا عن مرتبة الدراسة  عينةاملتوسطات احلسابية إلجابات 
واجلدو  رقم  .تنفيذ التدريس جما كل عبارة من عبارات 

 ( يوضح ذلك.6)

 6جدول   
 .تنفيذ التدريس جالة من عبارات ممرتبة تنازلياً عن كل عبار  الدراسة عينةسابية إلجابات المتوسطات الح  

 الترتيب األداء درجة المتوسط الحسابي العبارات رقم العبارة
 1 عالية 3,49 يتسم باجلدية عند تدريس املقرر 16
 2 عالية 3,47 بصوت واضح يشرح املادة التدريسية  15
 3 عالية 3,37 يغطي مجيع مفردات املقرر خال  الفصل الدراسي  18
 4 عالية 3,36 يتميز باإلملام مبفردات املقرر التدريسي  13
 5 عالية 3,35 يوزع األسئلة على الطالب بشكل عاد   24
 6 عالية 3,29 داخل قاعة التدريس  يشجع على املشاركة الفعالة 17
 7 عالية 3,27 ميةد للمحاضرة بطريقة صحيحة  22
 8 عالية 3,26 يشجع الطالب على تباد  األفكار وااجتاهات اجلديدة  19
 9 متوسطة 3,25 يربط اخلربات السابقة باخلربات اجلديدة  23
 10 متوسطة 3,23 يوصل املادة املطروحة بطريقة سةلة للطالب 21
 11 متوسطة 3,15 سلوب جذاب يعرض املادة التدريسية بأ 14
 12 متوسطة 3,10 يستخدم أ شطة تثري اهتمام الطالب داخل قاعة التدريس  20
 13 متوسطة 3,04 يستخدم اللغه العربية الفصحى عند التدريس 12

 3,28 المتوسط العام

 :أيت( ما ي6يتضح من اجلدو  رقم )
 ،ارةعب عشرةثالث من  تنفيذ التدريس ا تكو ن جم -أواً 

 من وجةة  ظر أعضاء هيئة التدريسلدى  ةفر تو م مثا ية منةا
بدرجة  عبارات جاءت ومخس ،بدرجة عالية الطالب

تنفيذ  ا عبارات جم عبارة من ةوأخريًا مل حتصل أي متوسطة.

من  نخفضة جداً املنخفضة أو املعلى درجة األداء  التدريس
وهذا  ة.الدراس عينةةة  ظر من وج قبل أعضاء هيئة التدريس

 تنفيذ التدريس ا وردت يف جميعين أن مجيع العبارات اليت 
أعضاء هيئة لدى ومتوسطة  اليةدرجة ع حصلت على

 الدراسة. عينةمن وجةة  ظر  التدريس
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 لدى تنفيذ التدريسا  سايب جملتراوح املتوسط احل -ثا ياً 
على هذا (. و 3.49( وبني )3.04بني ) أعضاء هيئة التدريس

 .ةألداء هلذه العبارات متوسطكا ت درجة ا
 تنفيذ التدريسا  جمل سط احلسايب العامجاء املتو  -ثالثاً 

تنفيذ التدريس ألعضاء جملا   ن درجة األداءإ( أي 3.28)
 الدراسة. عينةوجةة  ظر عالية من  هيئة التدريس
" يتسم باجلدية عند تدريس املقرر" (:16رقم )تشري العبارة 

ذلك إىل األوىل بدرجة عالية، ويرجع  حصوهلا على املرتبةإىل 
خربات سابقة يف جما  ميتلك  هيئة التدريس عضو أن

ويضاف إىل ذلك أن طبيعة العمل يف اجلامعة يقوم التدريس 
 . تاجية واجلودةواإل على مبدأ الكفاءة

يشرح املادة التدريسية " (:15قم )وجاءت العبارة ر      
عالية. وهذا يد  على  باملرتبة الثا ية بدرجة "بصوت واضح

ى توصيل املعلومات واملعارف علأعضاء هيئة التدريس  حرص
 .لطالب بصورة ممتازة من وجةة  ظر أفراد الدراسةاإىل 
يستخدم اللغه العربية " (:12وبالرغم من أن العبارة رقم )    

األخرية  ةة عشر "جاءت باملرتبة الثالثالفصحى عند التدريس
إىل  وتشري هذه النتيجة .توسطةإا أهنا متت بدرجة م

استخدام أعضاء هيئة التدريس اللغة العربية واللةجة العامية 

لذلك حصلت هذه العبارة على درجة متوسطة  مناصفًة،
الدراسة طالب   عينةوجاءت باملرتبة األخرية من وجةة  ظر 

يف حني كان ينبغي أن  كلية الرتبية جبامعة امللك سعود.
بدرجة عالية ملكا ة اململكة عربياً  العربية يكون استخدام اللغة

 وإسالمياً.
 (م2015) وتتفق هذه النتيجة مع  تيجة دراسة اجلعافرة     

كا ت درجة األداء التدريسي يف جما  تنفيذ التدريس   إذ
وكذلك تتفق هذه النتيجة اليت حصل جما  تنفيذ  عالية.

 غامديمع  تيجة دراسة ال التدريس على املرتبة الثا ية،
حصلت درجة األداء التدريسي يف جما  تنفيذ  إذ( ه1432)

التدريس على املرتبة الثا ية. وختتلف هذه النتيجة مع  تيجة 
( اليت حصلت درجة األداء م2013) دراسة الصمادي

 التدريسي يف جما  تنفيذ التدريس على املرتبة الثالثة.
 أساليب التدريس المجال الثالث:

السؤا  مت حساب  اجلزء من هذالإلجابة عن      
تنازليًا عن الدراسة مرتبة  عينة املتوسطات احلسابية إلجابات

. واجلدو  رقم أساليب التدريس جما  كل عبارة من عبارات
 ( يوضح ذلك.7)

 
 7جدول 

  أساليب التدريس جالن عبارات مالدراسة مرتبة تنازلياً عن كل عبارة م عينةالمتوسطات الحسابية إلجابات 
 الترتيب درجة األداء المتوسط الحسابي العبارات رقم العبارة

 1 متوسطة 3,21 أسلوب احملاضرة  25
 2 متوسطة 3,17 أسلوب النقاش اجلماعي  26
 3 متوسطة 3,16 أسلوب احلوار 27
 4 متوسطة 3,12 أسلوب حل املشكالت  30
 5 متوسطة 3,03 أسلوب القصص 32
 6 متوسطة 3,02 تكشاف اساصاء و قأسلوب ااست 31
 7 متوسطة 3,00 أسلوب اجملموعات الصغرية  34
 8 متوسطة 3,00 أسلوب العصف الذهين 28
 9 متوسطة 2,99 أسلوب متثيل األدوار  29
 10 متوسطة 2,59 أسلوب األلعاب التدريسية 33

 3,03 عامالالحسابي المتوسط 
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 :أيت( ما ي7يتضح من اجلدو  رقم )
 ،باراتع من عشر أساليب التدريس ا ن جمتكو   -أواً 

من وجةة  ظر يئة التدريس أعضاء ه لدى ةفر تو م مجيعةا
عبارة من  ةوأخريًا مل حتصل أي بدرجة متوسطة.الطالب 

 على درجة األداء عالية أو أساليب التدريس ا رات جمعبا
من من قبل أعضاء هيئة التدريس  منخفضة جداً  منخفضة أو
راسة. وهذا يعين أن مجيع العبارات اليت الد عينةوجةة  ظر 

درجة حصلت على  أساليب التدريس ا يف جم وردت
 عينةمن وجةة  ظر أعضاء هيئة التدريس  لدى وسطةمت

 الدراسة.
لدى أساليب التدريس  ا تراوح املتوسط احلسايب جمل -اً ثا ي

(. وعلى هذا 3.21( وبني )2,59بني ) أعضاء هيئة التدريس
 هلذه العبارات عالية . داءكا ت درجة األ

: أساليب  الثالث مجا لل  العامجاء املتوسط احلسايب -ثالثاً 
ساليب التدريس أل ن درجة األداءإأي  (3.03) التدريس

 الدراسة. عينةمن وجةة  ظر  متوسطة ألعضاء هيئة التدريس
الدراسة عن األداء التدريسي  عينةأظةرت إجابات  فقد      

لتدريس درجة متوسطة، وهذا دليل على يف جما  أساليب ا
أن درجة األداء ألساليب التدريس تطبق لدى أعضاء هيئة 

الدراسة طالب   عينةس بدرجة متوسطة من وجةة  ظر التدري
                                  كلية الرتبية جبامعة امللك سعود.

باملرتبة "أسلوب احملاضرة" (:25جاءت العبارة رقم ) إذ 
ويرى الباحث أن هذه النتيجة طبيعية  .ةوىل بدرجة متوسطاأل

لكثرة عدد الطالب يف قاعة احملاضرات لذلك يستخدم 
أعضاء هيئة التدريس أسلوب احملاضرة أل ه يعطيةم الفرصة 

، لذلك حصل هذا لكي ينةون مفردات املقرر الدراسي
 من وجةة  ظر أفراد الدراسة. املرتبة األوىلعلى األسلوب 
 "أسلوب النقاش اجلماعي" (:26ت العبارة رقم )وجاء

ورمبا يعود السبب يف ذلك إىل  ة.باملرتبة الثا ية بدرجة متوسط
 لطالب أفراد الدراسة يرون يف هذا األسلوب أ ه يتيحأن ا

الفرصة ملشاركة الطالب وإبداء آرائةم فيما يطرح باملادة 
جة النقاش اجلماعي بدر  وكذلك ميتاز أسلوب ،التدريسية

عالية من ااتصا  املستمر بني الطالب وأعضاء هيئة 
مما جيعل الطالب ا يشعرون بامللل والضجر من  ،التدريس

و ه يف قاعة التدريس. ويساعد هذا طو  الوقت الذي ميكث
أعضاء هيئة التدريس على حتقيق أهداف العملية األسلوب 

ة التدريسية املنشودة بطريقة سةلة وحمببة لدى أعضاء هيئ
  التدريس والطالب.

أسلوب األلعاب " (:33وجاءت العبارة رقم )       
وتعزى  .سطةشرة واألخرية بدرجة متو اعباملرتبة ال "التدريسية

طالب كلية الرتبية يرون أن أفراد الدراسة هذه النتيجة إىل أن 
هذا األسلوب حيتاج إىل وقت طويل  سبيًا لتنفيذه أثناء 

ا يرون أ ه غري مناسب لطالب اجلامعة ورمب ،العملية التدريسية
درجة متوسطة. وعلى السن لذلك حصل على يف م كبار ألهن

 ذلك جاء ترتيب أسلوب األلعاب التدريسية باملرتبة األخرية. 
 (م2005األمسر) ذه النتيجة مع  تيجة دراسيتوختتلف ه    

حصل األداء التدريسي يف جما  أساليب التدريس على  إذ
  إذ (م2013) الصماديو تيجة دراسة  ة.درجة منخفض

كا ت درجة األداء التدريسي يف جما  أساليب التدريس 
 عالية. 

 المجال الرابع: تقويم التدريس
السؤا  مت حساب  اجلزء من لإلجابة عن هذا      

تنازليًا عن الدراسة مرتبة  عينةاملتوسطات احلسابية إلجابات 
واجلدو  رقم  .تدريستقومي ال جما  كل عبارة من عبارات

 ( يوضح ذلك.8)
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 8جدول 
 .تقويم التدريس جالم الدراسة مرتبة تنازلياً عن كل عبارة من عبارات عينةالمتوسطات الحسابية إلجابات 

 الترتيب األداء درجة المتوسط الحسابي العبارات رقم العبارة
 1 عالية 3,37 يصحح اإلجابات بعد  وموضوعية 47
 2 عالية 3,29 التقومي على مجيع الطالب يطبق معايري  43
 3 عالية 3,26 يستخدم أدوات التقومي املناسبة للمقرر الدراسي  46
 4 متوسطة 3,25 يغطي ااختبار مفردات املقرر الدراسي  42
 5 متوسطة 3,22 يستخدم التغذية الراجعة لتحسني العملية التدريسية وجتويدها  48
 6 متوسطة 3,22 ضوح تتسم ااختبارات بالو  41
 7 متوسطة 3,20  أسئلة ااختبار )مقالية وموضوعية(ينوع يف 40
 8 متوسطة 3,19 ستيعاباايدة للتعرف على مستويات الفةم و يصوغ أسئلة مق 45
 9 متوسطة 3,19 حيدد أسئلة ااختبار اليت تناسب أهداف احملاضرة 36
 10 متوسطة 3,15 العليا  يصوغ أسئلة مفتوحة لقياس مستويات التفكري 44
 11 متوسطة 3,11 يستخدم أساليب متنوعة يف تقومي الطالب 35
 12 متوسطة 3,09 يتبع أساليب التقومي املستمر ملعرفة مستوى الطالب 37
 13 متوسطة 2,98 لنتائج التقومي  يغري أساليب التدريس تبعاً  39
 14 متوسطة 2,94 يستخدم  تائج التقومي يف معاجلة ضعف الطالب 38

 3,17 المتوسط الحسابي العام

 :أيت( ما ي8يتضح من اجلدو  رقم )
ة ثالث، عشرة عبارة أربعمن  تقومي التدريس ا جم و نتك -أواً 

من وجةة  ظر  هيئة التدريس أعضاءتتوافر لدى منةا 
 بدرجة متوسطة، ة عبارةحدى عشر إبدرجة عالية. و  الطالب

 تقومي التدريس جما  ن عباراتم عبارة ةوأخريًا مل حتصل أي
أعضاء من قبل  نخفضة جداً م منخفضة أو على درجة األداء

وهذا يعين أن  الدراسة. عينةمن وجةة  ظر  هيئة التدريس
حصلت  تقومي التدريس ا  وردت يف جممجيع العبارات اليت

من أعضاء هيئة التدريس  لدى وسطة،درجة عالية ومتعلى 
 الدراسة. عينةوجةة  ظر 

لدى  تقومي التدريس ا حلسايب جملتراوح املتوسط ا -ثا ياً 
وعلى هذا  (.3.37) وبني (2,94) بني أعضاء هيئة التدريس

 ة .هلذه العبارات متوسط داءدرجة األ كا ت
 تقومي التدريس ا جمل توسط احلسايب العامجاء امل -ثالثاً 

تقومي التدريس ألعضاء هيئة يف  ن درجة األداءإ( أي 3.17)
 أفراد الدراسة. ة من وجةة  ظر الطالبمتوسط لتدريسا

اليت  تقومي التدريس ا  جموقد أشارت  تائج الدراسة يف     
الطالب وهذا دليل على أن  ،على درجة متوسطة تحصل

 أعضاء هيئة التدريسلدى  تقومي التدريس درجة يرون أن
 .بدرجة متوسطةجاءت 

بات بعد  يصحح اإلجا" (:47جاءت العبارة رقم ) إذ
مما يعين أن هناك  ،"باملرتبة األوىل بدرجة عاليةوموضوعية

على هذه العبارة. وتربز  بني الطالب أفراد الدراسةاتفاقاً كبرياً 
أعضاء هيئة د تتفق على أن تكا نتيجة أن آراء الطالبال

ويرى  التدريس ميتازون بالعد  واملوضوعية يف تقومي الطالب،
 أعضاء هيئة التدريسم اهتما الباحث أن ذلك مؤشر على

رسولنا الكرمي صلى اهلل عليه  إليةا اهبذه الصفة اليت دع
أعضاء هيئة جابة إىل إذلك  ، ورمبا يرجع السبب يف وسلم

 العد  واملوضوعية لتعاليم الدين اإلسالمي اليت تؤكدالتدريس 
وهم الطالب أفراد  اآلخرين لىيف إصدار األحكام ع

 .الدراسة
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يطبق معايري التقومي على مجيع " (:43ت العبارة رقم )وجاء
يف  وقد يعود السببباملرتبة الثا ية بدرجة عالية،  "الطالب

من  تائج تقومي هيئة التدريس  عضو ستفادةا ذلك إىل
الطالب السابقة ألدائه التدريسي يف الفصو  الدراسية 

حقًا مراعاة املاضية، وعليه يقوم عضو هيئة التدريس ا
ستفادة منةا مستقباًل وبذلك يعمل الحظات الطالب واام

لتحقيق النجاح وحتسني أدائه  على تطوير  فسه ذاتياً 
 التدريسي يف جما  تقومي التدريس.

يستخدم  تائج التقومي يف معاجلة " (:38رقم )وجاءت العبارة 
األخرية بدرجة  باملرتبة الرابعة عشرة "ضعف الطالب

الطالب أفراد الدراسة يرون أن أن على متوسطة، وهذا يد  
يستخدم  تائج التقومي يف معاجلة ضعف  هيئة التدريس عضو

وميكن تفسر هذه  جاءت درجة األداء متوسطة، إذالطالب 
أن التوقع جاء دون املستوى املطلوب أي من بالنتيجة 

املفرتض أن حتصل هذه العبارة على درجة أداء عالية ملعاجلة 
  املقررات الدراسية. ضعف الطالب يف بعض

 وتتفق هذه النتيجة مع  تيجة دراسيت اجلعافرة      
كا ت درجة   إذ (2016) ( و تيجة دراسة عالو ةم2015)

وختتلف    األداء التدريسي يف جما  تقومي التدريس متوسطة.

و تيجة  (م2013) هذه النتيجة مع  تيجة دراسيت الصمادي
ة األداء التدريسي يف كا ت درج إذ (ه1434) دراسة اهلويد

جما  تقومي التدريس عالية.وكذلك ختتلف هذه النتيجة اليت 
 مع  تائج ،لتدريس على املرتبة الثالثةحصل جما  تقومي ا

 إذ (م2013) والصمادي (ه1432) الغامدي دراسات
 و تيجة دراسة مبارك وكريشان على املرتبة األوىل، حصلت

دريسي يف جما  اليت حصلت درجة األداء الت ه(1435)
 تقومي التدريس على املرتبة اخلامسة.

األداء الدراسة حول  عينة اختالف آراء مادرجة :ثالثالسؤال ال
التدريسي ألعضاء هيئة التدريس في كلية التربية بجامعة الملك 

المستوى و  األكاديمي، القسم) ي الدراسةباختالف متغير سعود 
 (؟الدراسي

 :األكاديمي القسممتغير   
السؤا  أجرى الباحث اختبار  اجلزء من لإلجابة عن هذا   

لنظر وذلك لتحديد مدى اختالف وجةات ا حتليل التباين،
األداء التدريسي  الدراسة حو  درجة عينة بني إجابات

  .األكادميي باختالف متغري القسم ألعضاء هيئة التدريس
  ( يوضح ذلك.9) واجلدو  رقم

  

 9جدول 
  األكاديمي القسم ليل التباين" لداللة الفروق في محاور الدراسة باختالف متغيرنتائج اختبار  "تح

 اتجاه الداللة مستوى الداللة ف"" قيمة متوسط المربعات مجموع المربعات درجات الحرية مصدر التباين جالالم
 دالة غير 0.224 1.34 0.33 2.61 8 بني اجملموعات التخطيط للتدريس

 0.24 71.55 294 داخل اجملموعات
 * دالة 0.003 2.98 0.73 5.81 8 بني اجملموعات تنفيذ التدريس

 0.24 71.40 293 داخل اجملموعات
 * دالة 0.002 3.17 1.32 10.54 8 بني اجملموعات أساليب التدريس

 0.42 120.87 291 داخل اجملموعات
 * دالة 0.005 2.80 0.94 7.52 8 بني اجملموعات تقويم التدريس

 0.34 97.03 289 داخل اجملموعات
 * دالة 0.004 2.88 0.70 5.52 8 بني اجملموعات درجة الكليةال

 0.24 71.63 294 داخل المجموعات
   فأقل (0,01) دالة عند مستوى دالة *  
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 :أيتي ما( 9يتضح من اجلدو  رقم )       
( 0.01د مستوى )دالة إحصائيًا عنغري ن قيمة )ف( إ -  

جما  التخطيط للتدريس  يف األداء التدريسيدرجة يف 
 .األكادميي القسمألعضاء هيئة التدريس باختالف متغري 

توجد فروق ذات دالة إحصائية عند ا وهذا يد  على أ ه 
 درجة الدراسة حو  عينة الطالببني  (0,05) مستوى

اء هيئة ألعض التخطيط للتدريس ا يف جم األداء التدريسي
تتفق هذه  باختالف متغري القسم األكادميي. التدريس

( اليت توصلت إىل م2016) النتيجة مع  تيجة دراسة عالو ة
حصائية بني الطالب حو  أ ه ا توجد فروق ذات دالة إ

األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة درجة 
 ااستقال  باختالف متغري القسم األكادميي.

 الدالة هناك فروقًا ذات دالة إحصائية عند مستوى نإ-   
األداء التدريسي  الدراسة حو  درجة عينة آراء( يف 0.01)

أساليب  )تنفيذ التدريس، :يةتاآل الدراسة الثالثة ااتجميف 
ألعضاء هيئة  تقومي التدريس( والدرجة الكلية التدريس،

 .التدريس باختالف متغري القسم األكادميي
 ،تبار شيفيه للكشف عن مصدر الفروقام اخاستخدوب

 (يوضح ذلك.10واجلدو  رقم )

  10جدول 
 األكاديمي الدراسة باختالف متغير القسم جاالتالفروق في م شيفيه للكشف عن مصادرنتيجة اختبار 

 مناهج رياضيات انجليزي  بدنية فنية علم نفس قرآنية خاصة إسالمية القسم
       لدرجة الكليةالمحور الثالث وا   مناهج

 :أيتي ( ما10يتضح من اجلدو  رقم )
طالب كلية الرتبية جبامعة امللك ن هناك فروقًا بني إ-   

 ا واجمل الثاين: تنفيذ التدريس، ا الدراسة يف اجمل عينة سعود
مل يستطع اختبار شيفيه الكشف  إذ تقومي التدريس، الرابع:
تنفيذ التدريس،  :الثاينا  يف اجمل لصاحل من الفروقعن 

األداء التدريسي تقومي التدريس يف درجة  ابع:الر ا  واجمل
 .القسم األكادمييألعضاء هيئة التدريس باختالف متغري 

وطالب  بني طالب قسم املناهج فروقاً ن هناك إ -
 ا اجملي يف األداء التدريس ية يف درجة الدراسات القرآ

الدراسات أساليب التدريس لصاحل طالب قسم  الثالث:
بلغ املتوسط  إذ .تغري القسم األكادمييمالقرآ ية باختالف 

يف حني ( 3,27الدراسات القرآ ية ) احلسايب لدى طالب
( 2,62بلغ املتوسط احلسايب لدى طالب قسم املناهج )
رون أن ويد  هذا على أن طالب قسم الدراسات القرآ ية ي

يف جما  ي لدى أعضاء هيئة التدريس األداء التدريس درجة
ويرجع  .أساليب التدريس أكثر مما يراه طالب قسم املناهج

سم الدراسات القرآ ية أن طالب ق الباحث سبب ذلك إىل

أكثر جدية من طالب قسم املناهج يف  ظرهتم  نرمبا يكو و 
إىل استخدام أعضاء هيئة التدريس ألساليب التدريس 

أو أن  .ماملناسبة لطبيعة املقرارات الدراسية التابعة للقس
طالب قسم الدراسات القرآ ية يرون أن أعضاء هيئة 

بتدريسةم أكثر جدية يف استخدام  االتدريس الذين قامو 
أساليب التدريس املناسبة من زمالئةم من أعضاء هيئة 

يف كلية  بتدريس طالب قسم املناهج االتدريس الذين قامو 
  الرتبية جبامعة امللك سعود.

الب قسم املناهج وطالب بني ط ن هناك فروقاً إ- 
ي يف الدرجة األداء التدريسيف درجة دراسات القرآ ية ال

لصاحل طالب قسم الدراسات لألداء التدريسي  الكلية
بلغ املتوسط  إذ تغري القسم األكادميي.مالقرآ ية باختالف 

 يف حني( 3,43احلسايب لدى طالب الدراسات القرآ ية )
. (2,94م املناهج )ايب لدى طالب قسبلغ املتوسط احلس

سات القرآ ية يرون أن وهذا يشري إىل أن طالب قسم الدرا
األداء التدريسي لدى أعضاء هيئة التدريس يف الدرجة درجة 

ويرجع الباحث  أكثر مما يراه طالب قسم املناهج.الكلية 
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سم الدراسات القرآ ية رمبا سبب ذلك إىل أن طالب ق
اهج يف  ظرهتم إىل أكثر جدية من طالب قسم املن نيكو و 

ضاء هيئة التدريس للدرجة الكلية للمحاور استخدام أع
أو  املناسبة لطبيعة املقرارات الدراسية التابعة للقسم. األربعة

أن طالب قسم الدراسات القرآ ية يرون أن أعضاء هيئة 
الدرجة الكلية بتدريسةم أكثر جدية يف  االتدريس الذين قامو 

بتدريس  اة التدريس الذين قامو من زمالئةم من أعضاء هيئ
طالب قسم املناهج يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود. 

( اليت م2016) ختتلف هذه النتيجة مع  تيجة دراسة عالو ة
توصلت إىل أ ه ا توجد فروق ذات دالة إحصائية بني 

الطالب حو  درجة توافر األداء التدريسي ألعضاء هيئة 
ال  باختالف متغري القسم التدريس يف جامعة ااستق

                                                               األكادميي.
  متغير المستوى الدراسي

السؤا  أجرى الباحث اختبار  اجلزء من لإلجابة عن هذا   
الف وجةات النظر وذلك لتحديد مدى اخت حتليل التباين،
األداء التدريسي  الدراسة حو  درجة عينة بني إجابات

 ى الدراسي.باختالف متغري املستو  ألعضاء هيئة التدريس
 .ذلكيوضح  (11) رقم واجلدو 

 11جدول 
 الدراسة باختالف متغير المستوى الدراسي جاالت" لداللة الفروق في منتائج اختبار  "تحليل التباين 

 اتجاه الداللة مستوى الداللة قيمة"ف" اتمتوسط المربع مجموع المربعات درجات الحرية مصدر التباين المحور
 * دالة 0.001 4.09 0.94 4.68 5 بني اجملموعات التخطيط للتدريس

 0.23 72.20 315 داخل اجملموعات
 * دالة 0.008 3.18 0.75 3.76 5 بني اجملموعات تنفيذ التدريس

 0.24 74.28 314 داخل اجملموعات
 * دالة 0.006 3.34 1.43 7.14 5 اتبني اجملموع أساليب التدريس

 0.43 133.30 312 داخل اجملموعات
 * دالة 0.006 3.36 1.10 5.50 5 بني اجملموعات تقويم التدريس

 0.33 100.90 308 داخل اجملموعات
 * دالة 0.002 3.91 0.92 4.62 5 بني اجملموعات الدرجة الكلية

 0.24 74.41 315 داخل المجموعات
  ( فأقل  0,01)  دالة عند مستوى دالة*  

 :أيتما ي (11يتضح من اجلدو  رقم )
( يف 0.01ن قيمة )ف( دالة إحصائيًا عند مستوى )إ -  

األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس باختالف متغري درجة 
وهذا يد  على أ ه توجد فروق ذات  .املستوى الدراسي

ب أفراد بني الطال (0,01) دالة إحصائية عند مستوى
يسي ألعضاء هيئة التدريس األداء التدر الدراسة حو  درجة 

تنفيذ  )التخطيط للتدريس، الدراسة األربعة وهي: ااتيف جم
 والدرجة الكلية. تقومي التدريس( أساليب التدريس، س،التدري

الدراسة  ااتء أفراد الدراسة حو  جمار آبني ولتحديد الفروق 
 جة الكلية باختالف متغري املستوى الدراسياألربعة والدر 

واجلدو   اختبار شيفيه للكشف عن مصدر الفروق،اسُتخِدم 
 يوضح ذلك. (12رقم )
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  12جدول 
 الدراسة باختالف متغير المستوى الدراسي جاالتالفروق في م شيفيه للكشف عن مصادرنتيجة اختبار 

 8 7 6 5 4 3 المستوى الدراسي
     األو  ا اجمل  6
     األو  والثاين والرابع والدرجة الكلية  ا اجمل  7

  :أيتي ( ما12يتضح من اجلدو  رقم )
طالب و  هناك فروقًا بني طالب املستوى السادسن إ -

 األو : ا اجملاألداء التدريسي يف  يف درجة املستوى الرابع
لصاحل طالب املستوى الرابع باختالف لتدريس التخطيط ل
سايب لدى بلغ املتوسط احل إذ. وى الدراسيمتغري املست

وسط احلسايب بلغ املت يف حني( 3,69) طالب املستوى الرابع
ذا على أن ( ويد  ه3,18) لدى طالب املستوى السادس

ي لدى األداء التدريسيرون أن درجة  طالب املستوى الرابع
س أكثر مما لتدريالتخطيط ل ا أعضاء هيئة التدريس يف جم

ذلك إىل أن طالب  وقد يعزى .ملستوى السادسيراه طالب ا
املستوى الرابع أكثر جدية ومحاسًا من طالب املستوى 
السادس. وميكن تفسري هذه النتيجة بأن طالب املستوى 

السادس يف أقصر من طالب املستوى  وقًتاالرابع أمضوا 
، وعليه درس طالب املستوى الرابع عند الدراسة بكلية الرتبية

قل عددًا من طالب املستوى التدريس أأعضاء هيئة 
ن أعضاء هيئة أ، لذلك يرى طالب املستوى الرابع السادس

التدريس يف جما  التخطيط للتدريس أفضل من  ظرة طالب 
يئة التدريس الذين قاموا هاملستوى السادس ألعضاء 

 ةم يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعود.بتدريس
ب توى السابع وبني طالن هناك فروقًا بني طالب املسإ -

 األو : ا اجملاألداء التدريسي يف املستوى الرابع يف درجة 
ختالف التخطيط للتدريس لصاحل طالب املستوى الرابع با

بلغ املتوسط احلسايب لدى  إذ متغري املستوى الدراسي.
بلغ املتوسط احلسايب  يف حني( 3,69طالب املستوى الرابع )

( ويد  هذا على أن 3,24لدى طالب املستوى السابع )
ي لدى األداء التدريسدرجة طالب املستوى الرابع يرون أن 

التخطيط للتدريس أكثر مما  ا أعضاء هيئة التدريس يف جم

وقد يعزى ذلك إىل أن طالب يراه طالب املستوى السابع. 
ة ومحاسًا من طالب املستوى املستوى الرابع أكثر جدي

جة بأن طالب املستوى الرابع . وميكن تفسري هذه النتيالسابع
يف الدراسة  أقصر من طالب املستوى السابع وقًتاأمضوا 

، وعليه درس طالب املستوى الرابع عند أعضاء بكلية الرتبية
، لذلك قل عددًا من طالب املستوى السابعهيئة التدريس أ

يرى طالب املستوى الرابع أن أعضاء هيئة التدريس يف جما  
 فضل من  ظرة طالب املستوى السابعأالتخطيط للتدريس 

يئة التدريس الذين قاموا بتدريسةم يف كلية الرتبية ألعضاء ه
 جبامعة امللك سعود.

ب طالقًا بني طالب املستوى السابع و ن هناك فرو إ -
 الثاين: ا اجملاألداء التدريسي يف  املستوى الرابع يف درجة

الف متغري تنفيذ التدريس لصاحل طالب املستوى الرابع باخت
بلغ املتوسط احلسايب لدى طالب  إذاملستوى الدراسي. 

بلغ املتوسط احلسايب لدى  يف حني( 3,69املستوى الرابع )
( ويد  هذا على أن طالب 3,24طالب املستوى السابع )

ي لدى أعضاء األداء التدريسستوى الرابع يرون أن درجة امل
مما يراه التخطيط للتدريس أكثر  ا هيئة التدريس يف جم

وقد يعزى ذلك إىل أن طالب طالب املستوى السابع. 
ة ومحاسًا من طالب املستوى املستوى الرابع أكثر جدي

. وميكن تفسري هذه النتيجة بأن طالب املستوى الرابع السابع
يف الدراسة  أقصر من طالب املستوى السابع وقًتاأمضوا 

عند أعضاء ، وعليه درس طالب املستوى الرابع بكلية الرتبية
، لذلك قل عددًا من طالب املستوى السابعهيئة التدريس أ

ء هيئة التدريس يف جما  يرى طالب املستوى الرابع أن أعضا
 أفضل من  ظرة طالب املستوى السابعلتدريس تنفيذ ا

يئة التدريس الذين قاموا بتدريسةم يف كلية الرتبية ألعضاء ه
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 جبامعة امللك سعود.
امعة امللك بني طالب كلية الرتبية جب ن هناك فروقاً إ-   

 إذ أساليب التدريس، الثالث:ا  الدراسة يف اجمل عينة سعود
 :الثالث ا ستخراج الفروق يف اجململ يستطع اختبار شيفيه ا

األداء التدريسي ألعضاء هيئة أساليب التدريس يف درجة 
 .املستوى الدراسيالتدريس باختالف متغري 

ب طال طالب املستوى السابع و ًا بنين هناك فروقإ -
الرابع: ا  املستوى الرابع يف درجة األداء التدريسي يف اجمل

تقومي التدريس لصاحل طالب املستوى الرابع باختالف متغري 
بلغ املتوسط احلسايب لدى طالب  إذ املستوى الدراسي.

بلغ املتوسط احلسايب لدى  يف حني( 3,51املستوى الرابع )
ويد  هذا على أن طالب  (3,02سابع )طالب املستوى ال

لدى أعضاء  األداء التدريسي ستوى الرابع يرون أن درجةامل
التخطيط للتدريس أكثر مما يراه ا  هيئة التدريس يف جم

وقد يعزى ذلك إىل أن طالب طالب املستوى السابع. 
ة ومحاسًا من طالب املستوى املستوى الرابع أكثر جدي

النتيجة بأن طالب املستوى الرابع  . وميكن تفسري هذهالسابع
يف الدراسة  أقصر من طالب املستوى السابع وقًتاأمضوا 

، وعليه درس طالب املستوى الرابع عند أعضاء بكلية الرتبية
، لذلك قل عددًا من طالب املستوى السابعهيئة التدريس أ

ء هيئة التدريس يف جما  يرى طالب املستوى الرابع أن أعضا
 أفضل من  ظرة طالب املستوى السابعيس لتدر تقومي ا

يئة التدريس الذين قاموا بتدريسةم يف كلية الرتبية ألعضاء ه
 جبامعة امللك سعود.

ب طالًا بني طالب املستوى السابع و ن هناك فروقإ -
درجة الكلية األداء التدريسي يف الاملستوى الرابع يف درجة 

باختالف  داء التدريسي لصاحل طالب املستوى الرابعلأل
بلغ املتوسط احلسايب لدى  إذ متغري املستوى الدراسي.

بلغ املتوسط احلسايب  يف حني( 3,54طالب املستوى الرابع )
( ويد  هذا على أن 3,09لدى طالب املستوى السابع )

ي لدى األداء التدريسستوى الرابع يرون أن درجة طالب امل

أكثر  التدريسيداء ألهيئة التدريس يف الدرجة الكلية لأعضاء 
وقد يعزى ذلك إىل أن  مما يراه طالب املستوى السابع.

ة ومحاسًا من طالب طالب املستوى الرابع أكثر جدي
. وميكن تفسري هذه النتيجة بأن طالب املستوى السابع

 أقصر من طالب املستوى السابع وقًتااملستوى الرابع أمضوا 
ملستوى الرابع ، وعليه درس طالب ايف الدراسة بكلية الرتبية

قل عددًا من طالب املستوى عند أعضاء هيئة التدريس أ
 ، لذلك يرى طالب املستوى الرابع أن أعضاء هيئةالسابع

أفضل من  ظرة طالب املستوى  التدريس يف الدرجة الكلية
ئة التدريس الذين قاموا بتدريسةم يف كلية ألعضاء هي السابع

  الرتبية جبامعة امللك سعود.
 ق هذه النتيجة مع  تيجيت دراسة مبارك وكريشانتتف    

اليت توصلت إىل أ ه  م(2015) ه( ودراسة اجلعافرة1435)
توجد فروق ذات دالة إحصائية بني الطالب حو  درجة 
توافر األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس باختالف متغري 

وختتلف هذه النتيجة مع  تيجيت دراسة  املستوى الدراسي.
اليت توصلت  (م2016) ( ودراسة التوجييم2016) ةعالو 

إىل أ ه ا توجد فروق ذات دالة إحصائية بني الطالب 
حو  درجة توافر األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس 

 باختالف متغري املستوى الدراسي.

 : توصيات الدراسة

 :أيت تائج الدراسة يوصي الباحث مبا يبناًء على     
األداء التدريسي يف اسة عن درجة در كشفت  تائج ال -1

عالية من  تدريسجما  التخطيط للتدريس ألعضاء هيئة ال
وعليه  وجةة  ظر طالب كلية الرتبية جبامعة امللك سعود،

يوصي الباحث بأن تقوم جامعة امللك سعود بالتأكيد على 
أعضاء هيئة التدريس بزيادة درجة توافر مةارات األداء 

 د  ألن هذه النتيجة تع ؛تخطيط للتدريسالتدريسي يف جما  ال
، وهذا دليل على أن إدارة اجلامعة تسعى لتحقيق إجيابية

 أهداف العملية التعليمية اجلامعية.
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األداء التدريسي يف شفت  تائج الدراسة عن درجة ك -2
عالية من وجةة يذ التدريس ألعضاء هيئة التدريس جما  تنف

وعليه يوصي  سعود،  ظر طالب كلية الرتبية جبامعة امللك
الباحث بأن تقوم جامعة امللك سعود بالتأكيد على أعضاء 

تدريسي يف هيئة التدريس بزيادة درجة توافر مةارات األداء ال
وهذا  إجيابية، د  ألن هذه النتيجة تع ؛جما  تنفيذ التدريس

دليل على أن إدارة اجلامعة تسعى لتحقيق أهداف العملية 
 التعليمية اجلامعية.

األداء التدريسي يف شفت  تائج الدراسة عن درجة ك -3
متوسطة من  ليب التدريس ألعضاء هيئة التدريسجما  أسا

وعليه  وجةة  ظر طالب كلية الرتبية جبامعة امللك سعود،
يوصي الباحث بأن تقوم جامعة امللك سعود بالتأكيد على 
أعضاء هيئة التدريس بزيادة درجة توافر مةارات األداء 

ي يف جما  أساليب التدريس وتنويعةا أثناء تدريس التدريس
والوضع الطبيعي  ،متوسطة د  ألن هذه النتيجة تع الطالب؛

وهذا دليل  ينبغي أن ترتفع هذه الدرجة حنو األعلى واألفضل،
على أن إدارة اجلامعة تسعى لتحقيق أهداف العملية 

 التعليمية اجلامعية.
التدريسي يف األداء درجة  كشفت  تائج الدراسة عن -4

جما  تقومي التدريس ألعضاء هيئة التدريس متوسطة من 
وعليه  وجةة  ظر طالب كلية الرتبية جبامعة امللك سعود،

يوصي الباحث بأن تقوم جامعة امللك سعود بالتأكيد على 
أعضاء هيئة التدريس بزيادة درجة توافر مةارات األداء 

ثناء تقومي التدريسي يف جما  تقومي التدريس وتنويعةا أ
والوضع الطبيعي  ،متوسطةد  ألن هذه النتيجة تع الطالب؛

وهذا دليل  ينبغي أن ترتفع هذه الدرجة حنو األعلى واألفضل،
على أن إدارة اجلامعة تسعى لتحقيق أهداف العملية 

 التعليمية اجلامعية.
توجد فروق ذات دالة أظةرت  تائج الدراسة بأ ه  -5

 دراسةال يراسة باختالف متغري الدعينة  آراء إحصائية يف
بدرجة ( فيما يتعلق املستوى الدراسي – القسم األكادميي)

لذا يوصي الباحث  ،اء التدريسي ألعضاء هيئة التدريساألد
 ةاراتافظة على مستوى مباحملسعود امللك  جامعةبأن تقوم 

 ا لكيوتعزيزهاألداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس درجة 
األداء التدريسي ألعضاء هيئة توى تساهم يف رفع مس

 .يف كلية الرتبية جبامعة امللك سعودالتدريس 

 :بأبحاث مستقبليةمقترحات 

 : تيةيقرتح الباحث إجراء الدراسات اآل    
إجراء دراسة مشاهبة للدراسة احلالية على عينة أكرب  -1

 اململكة العربية جامعات أخرى على مستوىتشمل 
 ن  تائج هذه الدراسة.وذلك للتأكد م السعودية،

أعضاء هيئة  ىعلإجراء دراسة مشاهبة للدراسة احلالية  -2
 الكليات يف جامعة امللك سعود. بعض  التدريس يف

رفة درجة األداء التدريسي  دراسة مقار ة ملع إجراء  -3
قسام رؤساء األ من وجةة  ظرألعضاء هيئة التدريس 
 .سعودلك امل ةجبامع ة الرتبيةكليوأعضاء هيئة التدريس يف  

درجة األداء التدريسي ألعضاء هيئة ء دراسة ملعرفة إجرا-4
أعضاء هيئة التدريس وعالقته بالرضا الوظيفي لدى التدريس 

 .امللك سعود ةجامعكليات ب
درجة األداء التدريسي ألعضاء هيئة إجراء دراسة ملعرفة -5

مل لدى أعضاء هيئة التدريس وعالقته بقيم العالتدريس 
 .امللك سعود ةمعجاكليات ب

 مراجع الدراسة

م( مستوى األداء التدريسي هليئة التدريس 2016التوجيي، أمحد عبدالسالم )
يف جامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية فرع عدن من وجةة  ظر الطلبة، 

(، 25) العدد (9) اجمللة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعي، اجمللد
 اجلمةورية اليمنية .جامعة العلوم والتكنولوجيا، 

م( فاعلية أداء أعضاء هيئة التدريس يف 2015اجلعافرة، عبدالسالم يوسف )
جودة التعليم،  جامعة الزرقاء من وجةة  ظر طلبتةا يف ضوء معايري

 (.1( العد)42جملة دراسات العلوم الرتبوية، اجمللد )
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داء م (، آراء طالبات الدراسات العليا يف األ2002اجلفري، ابتسام )
اجمللة الرتبوية، العدد التدريسي ألعضاء هيئة التدريس جبامعة أم القرى، 

 ، الكويت، جامعة الكويت.(64)
م( تقومي الطالب ألداء 2008) احلدايب، داود عبدامللك، وخان، خالد عمر

أعضاء هيئة التدريس جبامعة العلوم والتكنولوجيا اليمنية يف ضوء بعض 
لة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعي، اجملالكفايات التدريسية، 

 (، جامعة العلوم والتكنولوجيا، اجلمةورية اليمنية.2) العدد (1اجمللد )
هـ(، الكفاءات املةنية املتطلبة لألستاذ اجلامعي من 1424احلكمي، إبراهيم )

، رسالة اخلليج العريبوجةة  ظر طالبه وعالقتةا ببعض املتغريات، 
 ياض، مكتب الرتبية العريب لدو  اخلليج.(، الر  90العدد )
م( بر امج تدرييب مقرتح ألعضاء هيئة التدريس يف ضوء 2016زرقان، ليلى )

احتياجاهتم التدريبية ومعايري جودة األداء التدريسي جبامعة سطيف 
 العدد (9) اجمللة العربية لضمان جودة التعليم اجلامعي، اجمللدباجلزائر، 

 التكنولوجيا، اجلمةورية اليمنية.( جامعة العلوم و 25)
صفات أستاذ اجلامعة كما يدركةا الطلبة هـ(، 1422الشةري، حاسن )

والطالبات ذوي املستويات الدراسية املختلفة بكلية الرتبية فرع جامعة 
مكة املكرمة، جامعة أم القرى، مركز  امللك عبد العزيز باملدينة املنورة،

 البحوث الرتبوية والنفسية.
حتديات  م( التعليم اجلامعي يف الوطن العريب:2005) أمحد حسن غري،الص

 مصر، القاهرة: عامل الكتب. .الواقع ورؤى املستقبل
م( تقومي جودة املمارسات التدريسية لدى 2013) مروان صاحل الصمادي،

احمللية الدولية الرتبوية املتخصصة، أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران، 
 (.8د)العد ،(2اجمللد)

م( اجتاهات أعضاء هيئه التدريس يف 2014الطويسي، أمحد ،مساره،  واف )
جامعه مؤتة حنو تقييم أدائةم التدريسي من قبل الطلبة  ومدى الرضا 

جمله جامعة النجاح لألحباث )العلوم اإل سا ية( اجمللد عن  تائجةم، 
 ( ،جامعه النجاح.1العدد ) (28)

 أداء أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة من م( تقومي2012عزيز، حامت جاسم )
 ، العددجملة الفتحوجةة  ظر الطلبة )دراسة ميدا ية يف جامعة دياىل(، 

 (، جامعة دياىل، العراق.50)
 الرياض، املدخل إىل البحث يف العلوم السلوكية،هـ( 1431العساف، صاحل )

 مكتبة دار الزهراء .

داء األكادميي ألعضاء اهليئة م( تقومي األ2016مروان عاد  ) عالو ه،
اجمللة الدولية التدريسية يف جامعه ااستقال  من وجةة  ظر الطالب، 

 (.3،العدد )(5) الرتبوية املتخصصة، اجمللد
هـ(، إحصائية عدد طالب كلية الرتبية، 1436عمادة القبو  والتسجيل )

  الرياض، جامعة امللك سعود.

مي أداء أعضاء هيئة التدريس جبامعة تقو  هـ(1432) علي بن حممد الغامدي،
، جامعة امللك سعود، مركز حبوث كلية طيبة من وجةة  ظر طلبتةم

 الرتبية.
تقومي األداء األكادميي لعضو هـ(، 1425غنيم، أمحد، واليحيوي، صربية )

هيئة التدريس يف جامعة امللك عبد العزيز من وجةة  ظر الطالب 
 سعود، مركز حبوث كلية الرتبية.، جامعة امللك والطالبات، الرياض

تقييم الكفاءات املةنية املطلوبة  ه(1435أسامة) مأمون وكريشان، مبارك،
لعضو هيئة التدريس يف جامعة احلسني بن طال  من وجةة  ظر 

 رسالة الرتبية وعلم النفس، الطلبة يف ضوء بعض املتغريات،
 )جسنت(، يةاجلمعية السعودية للعلوم الرتبوية والنفس ،(45العدد)

 الرياض.  جامعة امللك سعود،
هـ(، تقومي األداء التدريسي ألعضاء هيئة 1420احملبوب، عبد الرمحن )

جملة جامعة التدريس جبامعة امللك فيصل من وجةة  ظر طلبة اجلامعة، 
(، 12، اجمللد )(2امللك سعود، العلوم الرتبوية والدراسات اإلسالمية )

 الرياض، جامعة امللك سعود.
تقومي واقع املماسات التدريسية ألعضاء هيئة هـ(، 1422املغيدي، احلسن )

، مكة املكرمة، جامعة أم التدريسي يف جامعة امللك خالد كلية الرتبية
 القرى، مركز البحوث الرتبوية والنفسية.

مسامهة تقومي أداء عضو هيئة التدريس يف رفع هـ( 1434اهلويد،  دى علي )
، رسالة ماجستري غري منشورة، قسم اإلدارة عيجودة التعليم اجلام

 الرتبوية والتخطيط ، كلية الرتبية ، جامعة أم القرى.
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Abstract:This study aimed to recognize the degree of teaching performance of the teaching staff at the faculty of education 

in King Saud University from the point of view of the students of the faculty of education. Sample of the study consisted of 

(339) students. The most important results of the study were: 

- Total mean of all dimensions of the study was (3.12) out of (4) and this means that students confirm that the teaching 

performance of the teaching staff is medium.  

- All statements of teaching performance in the questionnaire are found in a high or medium degree. No statement about 

teaching performance got low degree or nothing. Order of dimensions of teaching performance of the teaching staff 

from the point of view of students of the Faculty of Education in King Saud University was descending as follows: In 

the first rank came the dimension of teaching planning with a mean of (3.36), In the second rank came the dimension of 

executing teaching with a mean of (3.28), In the third rank came the dimension of assessing teaching with a mean of 

(3.17), and In the fourth rank came the dimension of teaching techniques with a mean of (3.03). and There are 

statistically significant differences at the level of (0.01) in the opinions of participants about teaching performance in 

the following three dimensions: executing teaching, teaching techniques and assessing teaching, and there are 

differences in the total score of the teaching staff according to the variables of: academic department and level. 

 

Keywords: teaching performance, teaching staff. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


