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النسائية  كليات الدراسات اإلنسانية  برامج الدراسات العليا في كفاءة أعضاء هيئة التدريس في
 بجامعة الملك سعود من وجهة نظر الطالبات

 
 ابتسام بنت عبداهلل باسعيد

 جامعة امللك سعود
 

 هـ1438/ 20/8 وقبل -هـ 24/6/1438 قدم للنشر

يف  الكليـات اإلنســانية النســائية بــرامج الدراسـات العليــا يف يفهيئـة التــدريس  أعضــاءمســتوك كفـاءة  لـ هتــده هـال الدراســة تع التعــره عالمستتلل:  
ين األول: يتنـاول أصممت استبانة من جـ  استخدم املنهج الوصفي، و  طالبات الدراسات العليا. ولتحقيق هاا اهلدهمن وجهة نظر  جامعة امللك سعود

الكفـاءة : هي)( فقرة تتناول مستوك كفاءة أعضاء هيئة التدريس مقسمة عل  مخسة حماور 34البيانات اخلاصة بأفراد عينة الدراسة، والثاين: يتكون من )
. وبعد التحقق من دالالت صدقها من خـالل عرهـها علـ  عموعـة مـن ا كمـ   (الشخصية والكفاءةالتقومي، والعالقات اإلنسانية، و املهنية، و املعرفية، 

( اسـتبانة مكتملـة االسـتاابات. وأتـارت نتـائج الدراسـة تع 168أُرسلت تلكرتونياً تع مجيع طالبات الدراسات العليا، ومت اسرتداد عينة عشـوائية بلتـت )
تأيت الكفاءة الشخصية  تذ، واملتوسطة عاليةترتاوح ب  ال الكليات اإلنسانية النسائية اجامعة امللك سعود مستوك كفاءة أعضاء هيئة التدريس يف أن درجة

أقــل بوصــفها ليهــا الكفـاءة املهنيــة، ويف األخــف تـأيت كفــاءة التقـومي تليهــا كفـاءة العالقــات اإلنسـانية، وباملرتبــة الثالثــة تـأيت الكفــاءة املعرفيـة، تباملرتبـة األوع، 
فــروذ ذات داللــة تيصـــائية بــ  متوســطات اســتاابات أفــراد عينـــة الدراســة بــاختاله متتــف املريلـــة  وأتــارت النتــائج أيضــاً تع عـــدم وجــود لكفــاءات.ا

 باختاله متتف الكلية. أو دكتورال( أوالدراسية )ماجستف 

 الكفاءة الشخصية.التقومي، العالقات اإلنسانية، كفاءة املهنية،  الكفاءة املعرفية، الكفاءة  الكلمات المفتاحية 
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 المقدمة  

التعليم  منظومةيف  اً أساس اً يعد عضو هيئة التدريس ركن
العايل. وتنبع أمهيته من خالل الدور الاي يقوم به يف العملية 

يلقة وصل أساسية ب  مدخالت وخمرجات  فهوالتعليمية، 
. ولكي تتمكن مؤسسات التعليم العايل من ةاملنظومة التعليمي

بد من أن ميتلك  ال  القيام بدورها التعليمي والرتبوي بفاعلية
  الكفاءات.أعضاء هيئة التدريس عموعة من 

هلاا حترص اجلامعات عل  وهع معايف حمددة الختيار 
س، تتوافق مع رسالة اجلامعة وقيمها أعضاء هيئة التدري

وبراعها العلمية، ومن مث حترص عل  وهع معايف تقومي 
  (2011ألدائهم وتطوير تمكاناهتم ودعم جهودهم )العيس ، 

لاا فإن العمل عل  تقومي أعضاء هيئة التدريس والعمل عل  
تطوير أدائهم والرفع من كفاءاهتم يعد من أهم الركائ  اليت 

 من الكفاءات ت عموعةوقد يدداجلامعات.  تعىن هبا
الكثف من اجلامعات  ربادو  س،هيئة التدريألعضاء  الالزمة

، وتدريبهم ورفع ئهمبتأسيس ويدات هدفها تطوير أدا
 املتتفات املعاصرة حبسبمهارهتم، وتنمية معارفهم، 

 .(2006 ،اخلطاب)
ن االهتمام العاملي بتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس ت

: التطور التكنولوجي وانعكاساته عل  العملية تعيعود 
توظيف تكنولوجيا املعلومات واالتصال  فيما خيصالتعليمية، 

وتقنيات التعلم والتعليم. فقد أثرت تكنولوجيا املعلومات 
، اصراملع عل  نظم التعليم أساس وجهواحلاسب اآليل ب

ما تطلب مساعدة الطالب عل  اكتساب وهو  ،وأساليبه
ن بعد، عمهارات التعلم الاايت، والتعلم التعاوين، والتعلم 

تهافة ل يادة االهتمام بالتنمية املهنية ألعضاء اهليئات 
التدريسية بتية حتس  فعالية املخرجات التعليمية )مدين، 

2002) 
التدريس أصبحت تن العناية بتطوير كفاءات عضو هيئة 

تعليم للتحول من ال ةاملعاصر  هرورة ملحة يف هوء املتتفات

الطالب من احلصول عل  ن ك  التعليم الاي ميُ  التقليدي تع
 وت ويدهمعل  مدك احلياة،  باستمرارتعلم أفضل ومفيد 

املشتملة عل : تطوير    املهمة املهاراتاموعة من  مب
م، وتنمية الشخصية مهارهتم األساسية يف احلياة والقي

ة يدليات الفر والضمف واملواطنة والتسامح والكياسة واملسؤو 
واجملتمعية، ليكونوا مواطن  مسؤول  يعملون من أجل حتس  
عتمعاهتم، وأن يتعلموا املهارات ويكتسبوا العادات واملعاره 
اليت تؤهلهم لإلسهام يف الرفال اإلنساين، باإلهافة تع 

والتواصل بفاعلية، وأساليب العمل املنتج مهارات االتصال 
  همن فريق، والتفكف الناقد، ويل املشكالت املعقدة

 (. 2008)فينك، 
أعضاء هيئة  كفاءات  تطوير لاا فإن من األمهية العمل عل 

التدريس يف هوء معايف ومتطلبات اجلودة يف التعليم العايل، 
تباعها، ابراز أهم الوسائل واالسرتاتيايات اليت ميكن تمع 
متطلبات املتاددة واملنسامة مع هم التأكيد عل  أدوار و 

مستوك جودة التعليم وخمرجاته  ن تظهرأ، واليت ينبتي العصر
لتحس  وتطوير  التدريبية الربامج، من خالل اقرتاح التعليمية
ف ومتطلبات عل  ايتياجاهتم يف هوء معاي ةقائمأدائهم ال

 (.2013اجلودة يف التعليم )ليل ، 
غدت يئة التدريس كفاءات أعضاء هتقومي  كما أن عملية 

من تأثف يساعد  املا هل  من اإلجراءات اليت جيب االهتمام هبا
تقومي م، فاملهين وزيادة فاعليته معل  حتس  وتطوير أدائه

  ودةاجليف همان  اً أساس عامالً  يشكل هيئة التدريس أعضاء
خصائص ومواصفات عضو هيئة التدريس الشخصية  ألن

يف همان جودة التدريس وهمان  اً مهم اً معيار  تشكل واملهنية
ألن تقومي   (2012 ماجي،) حتقيق رسالة اجلامعة وأهدافها

أهم ركائ   تيدكاألداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يعد 
كثف من   سع ت تذعملية االعتماد األكادميي للاامعات، 

اجلامعات ومعاهد التعليم العايل يف البلدان املختلفة تع 
تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس هبا، وذلك من خالل متابعة 

نظراً   وذلك (2004وتقومي ممارساهتم التدريسية )احلكمي، 
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للدور املهم الاي يلعبه أعضاء هيئة التدريس باجلامعات يف 
هم الشخصي واملعريف توجيه سلوك الطلبة وتع ي  منو 

كوهنم يتعاملون ويتفاعلون معهم، وكلما زاد لوتشايعه، 
التفاعل ب  الطالب واألستاذ اجلامعي زاد تكيف الطالب 
ورهال عن احلياة اجلامعية، وألمهية دور عضو هيئة التدريس 

مي دوري ألدائه من و بد من تق يف التعليم اجلامعي كان ال
ان مواطن القوة وتدعيمها وجهة نظر الطالب، وذلك لتبي

 (.2006واستاالء مواطن الضعف وعالجها )الصاوي، 
وقد صنفت الدراسات اليت تناولت خصائص األستاذ 

وهي ، (2010)تنان، جوانب  مخسةاجلامعي الكفء يف 
  :يةاآلتساسية األكفاءات المس اخل

تتألف من عموع القدرات واملهارات و   الكفاءة المعرفية
تملامه وتشمل  للتدريس يف اجلامعات بكفاءة،اليت تؤهله 

املعرفة يف  وامتالكه باملادة العلمية يف عال التخصص،
املعرفية املرتبطة بتخصصه، وأن ميتلك مقومات  التاجملا

 .(2012و)ماجي،  (2004، ي)عل التفكف العلمي.

تتعلق بقدرة عضو هيئة التدريس عل  و   الكفاءة المهنية
يتمي  سلوكه يف هال املريلة بالتفاعل  تذتطبيق ما خطط له. 

)صالح الدين،  مع الطالب بترض حتقيق أهداه الدرس
استخدام تقنية و  ،لقاء ا اهراتتممارسات  وتشمل (.2005

املعلومات واالتصاالت يف التدريس. ومهما كانت نوع 
املمارسة فالتعليم اجليد ال ميكن اخت اله بالطريقة واألسلوب 

 (. 2010ينبع من هوية املدرس وأمانته )نايت،فقط، فهو 

باملهارات  وتشمل تملام عضو هيئة التدريس  كفاءة التقويم
الالزمة جلمع البيانات أو املعلومات، باستخدام أساليب 

، واملهارية، متكنه من معرفة التتفات املعرفية، ةوأدوات حمدد
جودة والوجدانية يف تعلم طالبه، وأن يتمكن من احلكم عل  

قرارات  تصدارهاا التعليم يف هوء معايف معينة، ومن مث 
تعمل عل  حتس  هاا التعلم، مبا حيقق األهداه التعليمية 

(. ولضمان احلصول 2010)زيتون، الدراسي  املتوقعة من املقرر
عل  نتائج جيدة يل م عضو هيئة التدريس أن يتبىن تجراءات 

ذلك باستخدام عموعة جيدة للمعلومات الراجعة والتقومي، و 
ابتكار أسئلة ومسائل ( 1) :، وتشتمل عل التقومي التعليمي

تطوير معايف ومقاييس ( 2، )جل تقومي مستقبلي التوجهأمن 
 أمامخلق الفرص ( 3، )واهحة ومالئمة لتقومي أداء الطلبة

تقدمي معلومات ( 4، )الطلبة لينخرطوا يف عملية التقومي الاايت
وحمبة  د  عط  بو وفورية ومتيي ية، عل  أن تُ راجعة، متكررة 

 (.2008)فينك، 
عضو  تشمل تنمية عالقاتو   كفاءة العالقات اإلنسانية

بطالبه، وجعلها عالقات تتمي  بالود املهنية هيئة التدريس 
أن يظهر دائمًا مبستوك عاٍل من ، و وااليرتام املتبادل

أن ، و هقدوة صاحلة يف كل أقواله وأفعال لكونهاألخالذ، 
أن ، و يكون متعاونًا مع اآلخرين، وجييد العمل مع الفريق

يتقبل آراء اآلخرين بريابة صدر، كما يتقبل النقد البناء، 
 (.2004، يويناقش املوهوعات املختلفة مبوهوعية )عل

عضو هيئة التدريس حبيوية  تشمل متتعو   الكفاءة الشلصية
يشيع هال احليوية ل، بدنية كافية تؤهله للقيام بوظائفه املختلفة

ب  طالبه، ويبث فيهم روح احلماس واإلقبال عل  العمل، 
يف  منتظماً أن يكون و  .ويبعد عنهم روح الكسل والرتاخي

أن ، و أن حيتفظ بتحكم انفعايل عالو يضور ا اهرات. 
أن ينا  أعماله ومسؤولياته اجدية و يكون واثقًا من نفسه، 

ملهارات وقدرات التفكف اأن تكون لديه و  وبدافع داخلي.
يقوم  تذأن يتمي  باألمانة العلمية، و  العلمي واجتاهاته.

 (.2004، يبالبحث عن احلقائق والوصول تليها )عل
ن أعضاء هيئة التدريس من الكفاءات ك  مي مدك متَ و تق تن

، والتقومي، والعالقات اإلنسانية، ة، واملهنيةاملعرفياخلمس )
يات اليت تعمل اجلامعات ( أصبح من األساسوالشخصية

عل  معرفتها والعمل عل  تنميتها لديهم من خالل برامج 
 عدد أجريتمي و التدريب التطويرية. ونظرًا ألمهية موهوع التق

 .من الدراسات العلمية
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 الدراسات السابقة 

ع معرفة عل  سبيل املثال ت (2015دراسة )صومان، هتده 
مستوك التدريس الفعال ألعضاء هيئة التدريس من وجهة 
 تعنظر عينة من طلبة جامعة اإلسراء، وخلص البايث 

هرورة تطوير النماذج املستخدمة يف عملية تقومي أداء عضو 
اخلصوصية لبعض الكليات  ةعااهيئة التدريس وتنويعها، ومر 

 ،لكفاءةل اً والتخصصات، ودعم يوسبة أدوات التقومي رفع
املوهوعية والشفافية والسرية يف التعامل مع عملية  يمع توخ

التقومي. كالك عقد الدورات التدريبية واحللقات الدراسية 
املتخصصة باستمرار ألعضاء هيئة التدريس اجلامعي، يكون 

 حمورها االسرتاتيايات املتنوعة للتدريس اجلامعي الفعال. 
ر األستاذ يف الوقت ن دو أ( 2015دراسة )ييدرة،  ووهحت

 فقداحلايل مل يعد دور املنتج، وامللقن للمعلومات واملعاره، 
أهح  دورل املطلع عل  الدراسات والتاارب ا لية والعربية 
والعاملية، واملستخدم السرتاتيايات التدريس احلديثة مثل: 
التعلم التعاوين، واالكتشاه املوجه، ويل املشكالت وغفها، 

لدك املتعلم  قدراهتم العقلية العليا مثل: ليطور وينمي 
التفكف االبتكاري اإلبداعي الناقد احلر، والقدرة عل  الربط 

أن نتائج الدراسة  وأظهرتواالستنتاج والتحليل والتقومي. 
ملهارات املرتبطة بطرذ التدريس واسرتاتياياته ووسائل التعليم ا

املرتبطة  هاراتاملما أومهارات التقومي وصلت ملستوك اجلودة، 
وتع و البايثة  ،دون املستوك جاءتبالتفاعل واالتصال فقد 

املادة  يف اهتمامهمالسبب تع يصر أعضاء هيئة التدريس 
 العلمية.  
آراء  ل ع تعرهالع ت( 2015دراسة )جرادات،  وهدفت

الطالب يف األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس بقسم 
والعلوم مبحافظة وادي الدواسر الرياهيات يف كلية اآلداب 

الع ي  والعوامل املؤثرة يف  التابعة جلامعة سلمان بن عبد
ن عاالت الدراسة مجيعها أمي. وتوصلت الدراسة تع و التق

مي الطالب ألداء أعضاء هيئة و تؤثر بدرجة عالية يف تق

جاء عال عمليات التقومي باملرتبة  تذالتدريس يف القسم، 
، يف ي  جاء عال عمليات األداء التدريسي يف املرتبة األوع

الثانية، وباملرتبة األخفة جاء عال عمليات التواصل 
 والسمات الشخصية.   

مي فاعلية و تق فقد هدفت تع( 2015دراسة )اجلعافرة،  وأما 
أداء أعضاء هيئة التدريس يف جامعة ال رقاء من وجهة نظر 

التعليم. وأظهرت نتائج الدراسة  طلبتها يف هوء معايف جودة
مي الطلبة ألداء أعضاء هيئة التدريس هو يف و ن مستوك تقأ

املستوك املرتفع عدا عال تقومي تعلم الطلبة يف املستوك 
املتوسط. وبناء عل  نتائج الدراسة أوص  البايث بعقد ورش 

ألعضاء هيئة التدريس يف خمتلف الكليات، لتطوير   تدريبية
فنية املختلفة، ومنها القياس والتقومي، ومراعاة هتم الءاكفا

الفروذ الفردية ب  الطلبة، والتعليم الاايت، واملنح  العملي 
التأكيد عل  أعضاء اهليئة التدريسية بضرورة و  ،يف التعليم

ت ويد طلبتهم بالتتاية الراجعة عن أدائهم يف االمتحانات 
 بكل جدية. والواجبات، وتقبل ماليظاهتم، والتعامل معها 

( 2013 نوآخريالسديري )دراسة  عرفت يف ي 
ة ألعضاء هيئة التدريس اجامعة امللك يااليتياجات التدريبب

لدك  تدريبيةنه توجد ايتياجات أالنتائج  وأظهرتسعود، 
من أعضاء هيئة التدريس يف مجيع املهارات  واإلناثالاكور 

ة من يالتدريبأبرز ايتياجاهتم  ناليت تضمنتها االستبانة. وكا
: ختطيط وتصميم التدريس وفق معايف واملهارات التدريسية ه

اجلودة، وتطبيق األساليب العلمية لتطوير املناهج. ومن 
املهارات الشخصية: تدارة الوقت واستثمارل بكفاءة وفاعلية، 

 . اإلقناعواستخدام مهارات 
( اليت تناولت 2011اهلده األساس لدراسة )العتييب، وكان 

)التمكن العلمي، طرذ التدريس الفعالة، ية: اجلوانب اآلت
مدك توافر تلك اجلوانب و  ،التحفي ، التقومي، خدمة اجملتمع(

لدك أعضاء هيئة التدريس اجامعة جنران من وجهة نظر 
بأهنا تتوافر لدك  أن أفراد العينة يرونالنتائج  وأظهرت .الطلبة

 اهنيشف تع أا موهو أعضاء هيئة التدريس بدرجة متوسطة، 
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اجلوانب وتتوافر مل تصل لتطلعات الطلبة وطموياهتم. 
: يتهيئة التدريس وفقًا للرتتيب اآلاخلمسة لدك أعضاء 

التمكن العلمي، طرذ التدريس الفعالة، خدمة اجملتمع، 
التقومي، التحفي . كالك توجد فروذ ذات داللة تيصائية 

يعها لصاحل ب  الاكور واإلناث يف اجلوانب اخلمسة مج
الاكور، كما توجد فروذ ذات داللة تيصائية ب  الطلبة يف 
التخصص العلمي والطلبة يف التخصص األديب مجيعها لصاحل 
التخصص األديب. كما أوصت الدراسة بعدد من التوصيات 

هرورة تدريب أعضاء هيئة التدريس عل   :أمهها
يات اسرتاتيايات طرذ التدريس الفعالة وأسس التحفي  وفن

 تطوير باإلهافة حلثهم عل  ،التقومي وأساليب خدمة اجملتمع
 قدراهتم ومهاراهتم العلمية.

 ل عالتعره فقد هدفت تع ( 2010دراسة )يبايب،  أما
اجتاهات طلبة جامعة النااح الوطنية حنو أعضاء هيئة 

ن أالدراسة عن نتائج عديدة أمهها:  وأسفرتالتدريس. 
ح الوطنية حنو أعضاء هيئة اجتاهات طلبة جامعة الناا 

قل تجيابية أن الطلبة حيملون اجتاهات أالتدريس تجيابية، كما 
حنو السمات اإلنسانية واملهنية ألعضاء هيئة التدريس 

اليت  واألدواراالجتاهات حنو أساليب التدريس مع باملقارنة 
يلعبها أعضاء هيئة التدريس، وكان ملتتفي اجلنس والكلية 

الجتاهات حنو أعضاء هيئة التدريس. وأوص  تأثفمها يف ا
هرورة تفعيل االتصال ب   :عدة توصيات منهابالبايثان 

عل  االهتمام  همأعضاء اهليئة التدريسية والطلبة، ويث
باجلانب اإلنساين عند التفاعل مع الطلبة، وت ويد أعضاء 

 هيئة التدريس بفرص لتحقيق تطورهم املهين. 

ل  بعض  ع( تع التعره  2010دراسة )جان، وأخفًا هدفت
ات تدريس عضو اهليئة التعليمية يف األقسام الرتبوية ءكفا

م القرك مبكة املكرمة من وجهة نظر طالبات أاجامعة 
ن أ عنالدراسات العليا يف كلية الرتبية. وقد كشفت الدراسة 

طالبات الدراسات العليا غف راهيات عن استخدام أعضاء 
تعليمية لطرذ التقومي والتدريس التقليدية والتعامل غف اهليئة ال

البايثة بضرورة  أوصتاإلنساين. وبناء عل  نتائج الدراسة 
اهتمام أعضاء اهليئة التعليمية بإعادة تطوير تمكاناهتن 
التدريسية هلال املريلة وذلك حبضور دورات عمادة تطوير 

برامج التطوير  أهداهالتعليم اجلامعي واجلودة وحماولة تطبيق 
 احلديثة يف ممارستهن للمهنة.

التعره عل  تع ( 2005هدفت دراسة )الت يوات، وأخفاً، 
بعض كفايات أعضاء اهليئة التدريسية يف جامعة مؤتة، الاين 

االجتماعية من وجهة نظر الطلبة  سون طلبة الدراساتدر  يُ 
نفسهم، وقد كشفت الدراسة أن الطلبة غف راه  عن أ

ام أعضاء اهليئة التدريسية لطرذ التقومي والتدريس استخد
ي من قبل امل غف اإلنساين والتعصب يف الرأالتقليدية والتع

 أعضاء اهليئة التدريسية يف اجلامعة.  
التعره عل  آراء  يتضح من العرض السابق مدك أمهية

الوسائل  يول كفاءة أعضاء هيئة التدريس  ألنه من الطالب
رص كثف من اجلامعات عل  األخا حتلاا  التقومي يف  الفاعلة

توجيه األسئلة تن  تذمببدأ مشاركة الطالب يف عملية التقومي، 
مبهارة من قبل املقوم  من أصحاب اخلربة يشاع الطالب 

وا حبرية كاملة عما يف نفوسهم وذلك يف كل ما رب  عل  أن يع
وهو  ،ميةخيص أعضاء هيئة التدريس وتقدميهم للربامج التعلي

ما ميكن املسؤول  من وهع اخلطط والربامج لتطوير أعضاء 
كفاءة   ميو وعليه جاءت هال الدراسة لتق هيئة التدريس.

أعضاء هيئة التدريس يف أقسام الدراسات اإلنسانية النسائية 
اجامعة امللك سعود يف اجملال املعريف، واملهين، والتقومي، 

 والعالقات اإلنسانية، والشخصية.

 الدراسة شكلة م

التعليم يف  ةصر الرئيساالعن أيد هيئة التدريس أعضاء يعد  
من وجهة نظر  اً خصوص ة أدائهم،تقومي كفاءويعد ، اجلامعي
من تقدمي  اجلامعاتمن العوامل املسامهة يف متك   ،الطالب

مشكلة البحث  فإن لاا املناسبة هلم برامج التدريب التطويرية 
كفاءة وفاعلية أعضاء : ما مستوك  السؤال اآليت تتحدد يف
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والشخصية، اإلنسانية، و املهنية، و هيئة التدريس )املعرفية، 
الدراسات  برامج الدراسات العليا يف كلياتالتقومي( يف و 

ومدك مناسبة  ؟اإلنسانية النسائية اجامعة امللك سعود
التدريسية، وحتقيقهن لألهداه الرتبوية من وجهة  أساليبهن
توفف املعلومات املناسبة ل الدراسات العليا؟طالبات نظر 

من تقدمي الربامج اليت تساعد  تطوير املهاراتلتمك  عمادة 
 وكفاءهتن.   ة أدائهنيف الرفع من جود

 :أهمية الدراسة

الضعف يف القوة و تساهم هال الدراسة يف اكتشاه مواطن 
 هيئة التدريس يف األقسام اإلنسانية النسائية يف أعضاءأداء 

عل  هن تساعد نتائججامعة امللك سعود من خالل توفف 
معرفة السلبيات، والعمل عل  تالفيها بتحس  الكفاءة 
املعرفية، واملهنية، والشخصية، وكفاءة التقومي، وكفاءة 

 العالقات اإلنسانية.
من تقدمي  تطوير املهاراتمتكن عمادة  نتائج علمية فتوف

 أعضاءبرامج التدريب التطويرية اليت تساعد يف رفع كفاءة 
يف األقسام اإلنسانية النسائية يف  ندائهأهيئة التدريس وجودة 
 جامعة امللك سعود. 

  الدراسة أهداف

 أعضاءهتده هال الدراسة تع الكشف عن مستوك كفاءة 
الكليات  برامج الدراسات العليا يف هيئة التدريس يف

املهنية، و ية: املعرفية، تسانية النسائية )يف اجلوانب اآلناإل
التقومي، والعالقات اإلنسانية، والتقومي( من وجهة نظر و 

 الطالبات. 

   أسئلة الدراسة

: ما السؤال الرئيس اآليت تتحدد مشكلة الدراسة يف    
يف برامج الدراسات  هيئة التدريس أعضاء مستوك كفاءة

من  اجامعة امللك سعود يف الكليات اإلنسانية النسائية العليا
 ية:تاألسئلة اآل ويتفرع منه وجهة نظر الطالبات؟

هيئة التدريس يف  ألعضاءما مستوك الكفاءة املعرفية . 1
 الكليات اإلنسانية النسائية من وجهة نظر الطالبات؟

هيئة التدريس يف  ألعضاءما مستوك الكفاءة املهنية . 2
 ت اإلنسانية النسائية من وجهة نظر الطالبات؟الكليا

هيئة التدريس يف  أعضاءما مستوك كفاءة التقومي لدك . 3
 الكليات اإلنسانية النسائية من وجهة نظر الطالبات؟

هيئة  أعضاءما مستوك كفاءة العالقات اإلنسانية لدك . 4
التدريس يف الكليات اإلنسانية النسائية من وجهة نظر 

 الطالبات؟

هيئة التدريس يف  ألعضاءما مستوك الكفاءة الشخصية . 5
  الكليات اإلنسانية النسائية من وجهة نظر الطالبات؟

باختاله متتفي هل هناك فروذ ذات دالله تيصائية . 6
 املريلة الدراسية أو الكلية.

 الدراسة  حدود

 هيئة أعضاء كفاءات مستوك تقدير عل  الدراسة تقتصر

 الدراسات كليات يف الدراسات العليا برامج يف التدريس

 الطالبات نظر وجهة من سعود امللك اجامعة النسائية اإلنسانية

- 1436اجلامعي  العام من الثاين الدراسي املنتظمات يف الفصل

 هـ.1437

  مصطلحات الدراسة

واملهارات  واملعاره السمات من هي عموعة، و الكفاءات
التدريس  هيئة عضو هباجيب أن يتمتع  اليت واالجتاهات
 يضمن حتقيق مبستوك مهامه ومسؤولياته أداء من ليتمكن
 .تطويرها واستمرار خمرجاهتا التعليمية وجودة العملية جودة

اإلملام  :تشملو  ،الكفاءة المعرفية لعضو هيئة التدريس
الكامل باملقرر الدراسي، وأهدافه، وحمتوال، مع الدراية الكافية 

 مات تع الطالبات.يصال املعلو تبطرذ 
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عموعة  :وهي ،الكفاءة المهنية لعضو هيئة التدريس
القدرات اليت متتلكها ومتارسها األستاذة اجلامعية ومتكنها من 

)وتشمل: املهارة التدريسية،  أداء عملها وأدوارها ومسؤولياهتا
وكيفية أدائها، وأسسها النفسية والرتبوية، ومدك مناسبتها 

 هلا تأثف عل  العملية التعليمية.اليت  للطالبات(،
قدرهتا  :وهي ،كفاءة التقويم لدى عضو هيئة التدريس

 عل  تصدار األيكام بشأن أداء الطالبات، وحتديد نقاط

 ، مبا حيقق أهداه املقرر.أدائهنوالضعف يف  القوة
 ،كفاءة العالقات اإلنسانية لدى عضو هيئة التدريس

قدرهتا عل  تنمية عالقات تتمي  بالود وااليرتام  :وهي
املتبادل مع طالباهتا يف احلدود املهنية، بأخالذ متسقة مع 

 أخالقيات املرب  يف األقوال واألفعال. 

الظهور  :وهي ،الكفاءة الشلصية لعضو هيئة التدريس
باملظهر الالئق، والتعامل مبستوك عال من األخالذ 

فرصة هلن للمناقشة، وتقبل آرائهن، مع وااليرتام، وتتاية ال
 .القدرة عل  التحكم يف هبط النفس

 منهج الدراسة 

املنهج الوصفي الاي يعتمد عل  دراسة   استخدمت البايثة
العليا يف الدراسات  برامجكفاءة أعضاء هيئة التدريس يف 

كما    ية النسائية يف جامعة امللك سعوداإلنسانالكليات 
وحتليلها ويهتم بوصفها وصفًا دقيقًا  ،توجد يف الواقع

وعليه فقد مت استخدام أسلوب  (.2016)عبيدات وآخرون، 
 املسح باستخدام االستبانة بوصفها أداة جلمع البيانات.

  مجتمع الدراسة

 برامج الدراسات العليا يف ن عتمع الدراسة من طالباتيتكو  
مبرايل  جامعة امللك سعود يف الكليات اإلنسانية النسائية

( طالبة، بواقع 2345املاجستف، والدكتورال، والبالغ عددهن )
( طالبة مبريلة 514( طالبة مبريلة املاجستف، و)1831)

ووقع االختيار عل  طالبات الدراسات العليا  الدكتورال.
تمع الدراسة لقدرهتن عل  احلكم بسبب جتربتهن علتمثيل 
 يف التعليم العايل.األطول 

 الدراسة عينة 

( طالبة من طالبات 168عينة عشوائية بسيطة مكونة من )
األقسام اإلنسانية النسائية يف مرايل املاجستف والدكتورال 

قامت البايثة بتوزيع أداة الدراسة  تذاجامعة امللك سعود، 
الطالبات عن طريق نظام تواصل يف لكرتونيًا عل  مجيع ت

، ومت استبعاد استبانة (176، اسرتدت منهن البايثة )اجلامعة
( استبانات لعدم اكتمال االستاابات، ليكون العدد 8)

 %(.7,2( طالبة بنسبة تبلغ )168النهائي لعينة الدراسة )

 وصف أفراد الدراسة 

 :يةباخلصائص اآلتيتصف أفراد عينة الدراسة 
 تع  أفراد عينة الدراسة وفقًا ملتتف املريلة الدراسية يتوزع

%( مبريلة 82,7( طالبة بنسبة )139هناك )ف، عموعت 
%( 17,3( طالبة بنسبة )29املاجستف، يف ي  أن هناك )

 مبريلة الدكتورال.
 عل  النحو الكليات توزع أفراد عينة الدراسة وفقاً ملتتف وي

%( بكلية الرتبية، يف 45.2( طالبة بنسبة )76هناك ) :اآليت
بكلية تدارة %( 25,0( طالبة بنسبة )42ي  أن هناك )

%( بكلية 19,6( طالبة بنسبة )33األعمال، كما أن هناك )
( بكلية السياية 4,2( طالبات بنسبة )7) اآلداب، وهناك
%( بكلية اللتات 3,6( طالبات بنسبة )6) واآلثار، وهناك

%( بكلية 2,4( طالبات بنسبة )4والرتمجة، ويف األخف هناك )
 احلقوذ والعلوم السياسية.

 أفراد عينة الدراسة وفقًا ملتتف املعدل الرتاكميتوزع وي ،
النسبة األكرب من أفراد عينة الدراسة  :عل  النحو اآليت

%(، 82,7( طالبة وبنسبة )139الرتاكمي ممتاز بتكرار ) امعدهل
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 ن%( معدهل14,3( طالبة بنسبة )24يف ي  أن هناك )
%( 3,0( طالبات بنسبة )5، وهناك )جداً  الرتاكمي جيد

 .أقل من جيد جداً عدهلن الرتاكمي م

   أداة الدراسة

  بناء عل  طبيعة البيانات وعل  املنهج املتبع يف الدراسة
ل  علتعره ا جلمع املعلومات هبده استبانةصممت البايثة 
الدراسات  برامج الدراسات العليا يف كليات آراء الطالبات يف

كفاءة أعضاء يف مدك  اإلنسانية النسائية اجامعة امللك سعود 
بالرجوع تع األدبيات  االستبانةوقد مت بناء  ،هيئة التدريس

. وتتكون االستبانة وهوعاملوالدراسات السابقة ذات العالقة ب
 ج أين:يف صورهتا النهائية من 

: يتناول البيانات األولية اخلاصة بأفراد عينة الجزء األول
، املعدل الدراسة مثل: املريلة الدراسية، الكليات، القسم

 الرتاكمي.

( فقرة تتناول مستوك كفاءة 34: يتكون من )الجزء الثاني
هيئة التدريس يف الكليات اإلنسانية النسائية اجامعة  أعضاء

: الكفاءة املعرفية هيامللك سعود مقسمة عل  مخسة حماور، 
( 12من ) وتتكونالكفاءة املهنية و  ،( فقرات6من ) وتتكون
كفاءة ، و ( فقرات7كون من )تتو  كفاءة التقومي، و فقرة

الكفاءة  ، وأخفاً ( فقرات5تكون من )وت العالقات اإلنسانية
 ( فقرات.4تكون من )وت الشخصية

 االستبانة( ) وثبات األداة صدق
التأكد من أهنا سوه تقيس ما أُعدت  :يعين األداةصدذ 

لكل العناصر اليت جيب  ومشوهلا(، 2012لقياسه )العساه، 
الدراسة من نايية، وكالك وهوح فقراهتا ومفرداهتا يها و أن حت

ملن يستخدمها  ةمن نايية أخرك، حبيث تكون مفهوم
(، ولقد قامت البايثة بالتأكد من 2016)عبيدات وآخرون 

 :آليتاصدذ االستبانة من خالل 
 ألداة الدراسة صدق المحكمين  .1

من  عشرةمت عرهها عل   للتأكد من صدذ االستبانة    
 هموذلك لالسرتتاد بآرائهم. وقد طُلب من ا كم 

مشكورين تبداء الرأي يول مدك وهوح العبارات ومدك 
ملا وهعت ألجله، ومدك مناسبة العبارات للمحور  مالءمتها

الاي تنتمي تليه، مع وهع التعديالت واالقرتايات اليت 
ميكن من خالهلا تطوير االستبانة. وبناء عل  التعديالت 

ليت أبداها ا كمون قامت البايثة بإجراء واالقرتايات ا
 لتشملالتعديالت الالزمة اليت اتفق عليها غالبية ا كم ، 

 .بعضها اآلخرتعديل بعض العبارات وياه 
  صدق االتساق الداخلي ألداة الدراسة  .2

قامت البايثة  للتأكد من صدذ االتساذ الداخلي لألداة
ينة قامت البايثة الع استااباتبتطبيقها ميدانياً، وعل  

حبساب معامل االرتباط بفسون ملعرفة الصدذ الداخلي 
مت يساب معامل االرتباط ب  درجة كل عبارة  تذلالستبانة 

من عبارات االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الاي تنتمي 
 .(1يظهر يف اجلدول رقم )تليه العبارة كما 

  1جدول
فتي أقستام الدراستات النستائية بجامعتة الملتك ستعود( بالدرجتة  معامالت ارتباط بيرسون لفقرات )كفاءة أعضاء هيئة التدريس وأثرهتا علتج جتودة التعلتيم العتالي

 الكلية لكل بُعد
 الكفاءة الشلصية اإلنسانيةكفاءة العالقات  كفاءة التقويم الكفاءة المهنية الكفاءة المعرفية

 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة

1 0,621** 1 0,563** 1 0,625** 1 0,539** 1 0,730** 

2 0,667** 2 0,705** 2 0,658** 2 0,757** 2 0,715** 

3 0,738** 3 0,605** 3 0,763** 3 0,798** 3 0,703** 

4 0,881** 4 0,569** 4 0,594** 4 0,746** 4 0,688** 
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 الكفاءة الشلصية اإلنسانيةكفاءة العالقات  كفاءة التقويم الكفاءة المهنية الكفاءة المعرفية
 معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة معامل االرتباط الفقرة

5 0,609** 5 0521** 5 0,727** 5 0,704** - - 
6 0,526** 6 0,637** 6 0,561** - - - - 
- - 7 0,611** 7 0,560** - - - - 
- - 8 0,744** - - - - - - 
- - 9 0,731** - - - - - - 
- - 10 0,712** - - - - - - 
- - 11 0,565** - - - - - - 
- - 12 0,895** - - - - - - 

 0,01دال عند مستوك  **

( أن مجيع العبارات دالة 1يتضح من خالل اجلدول رقم )
وهاا يعطي داللة عل  ارتفاع معامالت  ،(0.01عند مستوك )

االتساذ الداخلي، كما يشف تع مؤترات صدذ مرتفعة 
 وكافية ميكن الوثوذ هبا يف تطبيق الدراسة احلالية.

ــــات االســــتبانة التأكــــد مــــن أن يعــــين  ثبتتتتات أداة الدراستتتتة  ثب
اإلجابـــــــة ســـــــتكون وايـــــــدة تقريبـــــــاً لـــــــو تكـــــــرر تطبيقهـــــــا علـــــــ  

(، وقـــد 2012خمتلفـــة )العســـاه، األتـــخاص ذاهتـــم يف أوقـــات 
ـــــــاس ثبـــــــات الدراســـــــة  أداة مجـــــــع بيانـــــــات قامـــــــت البايثـــــــة بقي

اجلـــدول رقـــم يوهـــح كرونبـــاو، و  لفـــاأباســـتخدام معامـــل ثبـــات 
 .( معامل الثبات  اور أداة الدراسة2)

 2جدول
 .معامل ألفا كرونباخ لقياس ثبات أداة الدراسة

 معامل الثبات عدد الفقرات ا ور الرقم

 0,833 6 هيئة التدريس يف الكليات اإلنسانية النسائية. ألعضاءمستوك الكفاءة املعرفية  1
 0,887 12 هيئة التدريس يف الكليات اإلنسانية النسائية. ألعضاءمستوك الكفاءة املهنية  2
 0,856 7 هيئة التدريس يف الكليات اإلنسانية النسائية. ألعضاءفاءة التقومي كمستوك   3
 0,841 5 هيئة التدريس يف الكليات اإلنسانية النسائية. ألعضاءمستوك كفاءة العالقات اإلنسانية  4

 0,821 4 هيئة التدريس يف الكليات اإلنسانية النسائية. ألعضاءمستوك الكفاءة الشخصية  5
 0,881 34 الثبات الكلي

الدراسة  استبانة( أن 2يتضح من خالل اجلدول رقم )
بلتت قيمة معامل الثبات  تذتمتع بثبات مقبول تيصائياً، ت

( وهي درجة ثبات عالية، كما تراويت 0,881الكلية )ألفا( )
(، وهي 0,887، 0,821معامالت ثبات أداة الدراسة ما ب  )

تفعة ميكن الوثوذ هبا يف تطبيق الدراسة معامالت ثبات مر 
 احلالية. 

 

 

 األساليب اإلحصائية 

 ،احلاسب اآليل يفاليت مت جتميعها  تدخال البيانات بعد
لتكون  وحتديد طول خاليا املقياس املستخدم يف حماور الدراسة

مت   (1( وأدىن درجة يف املقياس )5أعل  درجة يف املقياس )
 باستخدام احل م اإليصائية للعلوم االجتماعيةالبيانات حتليل 

(SPSS.) التكرارات ية: خالل االختبارات اإليصائية اآلت من
 Pearson) معامل ارتباط بفسون، و والنسب املئوية

correlation) معامل ألفا، و ( كرونباوCronbach's Alpha) ،
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 Standard"االحنراه املعياري ، و  Meanاملتوسط احلسايب  و 

Deviation". 

 نتائج الدراسة ومناقشتها 

تجابات أفراد الدراسة عل   تتحدد النتائج من خالل
 وتساؤالهتا، وذلك عل  النحو االيت:عبارات االستبانة 

هيئة  عضاءأل الكفاءة المعرفية السؤال األول  ما مستوى
التدريس في الكليات اإلنسانية النسائية من وجهة نظر 

 الطالبات؟
يم و بتق ، والتي تعنجاألول فقرات المحورلإلجابة عن  -1

والنسب  ،مت استخدام التكراراتكفاءتهن المعرفية؛ مستوى  
وجاءت واالحنراه املعياري،  ،واملتوسطات احلسابية ،املئوية
 :(3كما يوهحها اجلدول رقم ) النتائج

 
 3جدول

  هيئة التدريس في الكليات اإلنسانية النسائية ألعضاءالمعرفية  يوضح مستوى الكفاءة
املتوسط احلسايب درجة املوافقة هيئة التدريسألعضاء املعرفية  الكفاءة فقرات م

االحنراه املعياري 
 

الرتتيب
 

 موافق
 بشدة 

غير  محايد موافق
 موافق

 غير موافق
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

 2 1,06 3,61 4,3 7 8,7 15 29,8 50 35.4 59 21,7 36 مجيع املوهوعات األساسية يف املقرر.  تطيُ  1

 واهح ومرتابط ومنظم يف أسلوباملادة العلمية ب نيعره 2
 .نحماهراهت

21 12,4 49 29.2 59 34,4 26 15,5 13 7,5 3,24 1,01 4 

 5 1,10 3,22 6,8 11 16,8 28 37,9 64 24.2 41 14,3 24 من ربط اخلربات اجلديدة باخلربات السابقة. نيتمك 3

 6 1,15 3,06 11,2 19 19,3 32 31,7 53 28 47 9,9 17 لعلمي.امع التقدم  اً حمتوك املقرر متفقن جيعل 4

 3 1,10 3,58 3,7 6 13 22 28 47 31.7 53 23,6 40 واهحة لتسهيل الفهم. أمثلة  يُعط 5

 1 1,19 3,62 6,8 11 10,6 18 23,6 40 31.7 53 27,3 46 الطالبات عل  القراءة من مصادر متنوعة. نشاعيُ  6

 - 0,90 3,39 المتوسط الحسابي العام

حمور مستوك الكفاءة لفقرات تراويت املتوسطات احلسابية 
(، وهال املتوسطات تقع بالفئت  3,62 ،3,06املعرفية ب  )

ويشف هاا الثالثة والرابعة من فئات املقياس املتدرج اخلماسي، 
يبلغ  يف ي  تفاوت استاابات أفراد عينة الدراسة. تع

(، وهاا يدل عل  أن مستوك 3,39املتوسط احلسايب العام )
بدرجة متوسطة، وذلك يتمثل يف موافقة  ءالكفاءة املعرفية جا

من )أن أعضاء هيئة  عينة الدراسة تع يد ما عل  كلأفراد 
واهح ومرتابط ومنظم  أسلوبن املادة العلمية بالتدريس يعره
من ربط اخلربات اجلديدة  هن، وكالك متّكننيف حماهراهت

 اً جيعلن حمتوك املقرر متفق أهننباخلربات السابقة، تهافة تع 

احلالية مع مع التقدم العلمي(، وقد اتفقت نتياة الدراسة 
( واليت توصلت تع أن مستوك 2011نتياة دراسة )العتييب، 

بدرجة  ءهيئة التدريس من املادة العلمية جا أعضاءمتكن 
 متوسطة.

يم و بتق الثاني، والتي تعنج لإلجابة عن فقرات المحور -2
فتي الكليتات  المهنيتة هيئة التدريس أعضاءمستوى كفاءة 

مت اســتخدام ؛ اإلنستتانية النستتائية متتن وجهتتة نظتتر الطالبتتات
التكـــرارات والنســـب املئويـــة واملتوســـطات احلســـابية واالحنـــراه 

 :(4كما يوهحها اجلدول رقم ) وجاءت النتائجاملعياري، 
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 4جدول
 هيئة التدريس في الكليات اإلنسانية النسائية ألعضاء المهنية يوضح مستوى الكفاءة

املتوسط احلسايب درجة املوافقة فقرات الكفاءة املهنية ألعضاء هيئة التدريس م
االحنراه املعياري 
 

الرتتيب
 

 موافق
 بشدة 

غير  محايد موافق
 موافق

 غير موافق
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك
بداية الفصل يوهح: حماور ي ودن الطالبات بتوصيف يف  1

 املقرر، واملتطلبات، وتوزيع الدرجات.
83 49,7 47 28 19 11,2 15 8,7 4 2,5 4,14 1,08 2 

 1 0.99 4.16 2.5 4 5 8 11.8 20 35.4 59 45.3 76 يلت من بالوقت ا دد للمحاهرة. 2
 3 1.01 3.89 2.5 4 4.3 7 28.6 48 31.1 52 33.5 56 حُيسن تدارة ا اهرة. 3
 4 1.09 3.53 5 8 12.4 21 26.1 44 37.3 63 19.3 32 أفكارهن يف ا اهرة متسلسلة ومنطقية. 4
 11 1.26 2.99 13.7 23 23 39 30.4 51 16.8 28 16.1 27 يلاأن تع تعقيد املادة العلمية. 5
يُنوعن يف أساليب التدريس )املناقشة، العصف الاهين،  6

 التعاوين، يل املشكالت، وغفها(.التعلم 
29 17.4 31 18.6 53 31.7 32 19.3 22 13 3.08 1.26 7 

 10 1.20 3.00 2.5 4 8.7 15 11.2 19 28 47 49.7 83 حيرصن عل  استخدام وسائل التعلم احلديثة وتقنياته. 7
ينوعن أساليب تثارة الدافعية واالجتاهات العلمية كحب  8

 الطالبات.املعرفة لدك 
76 45.3 59 35.4 20 11.8 8 5 4 2.5 2.88 1.17 12 

يعملن عل  تنمية اجلانب املهاري الفكري لدك  9
 الطالبات.

23 13.7 34 20.5 51 30.4 45 26.7 15 8.7 3.04 1.17 9 

 8 1.27 3.06 12.4 21 23 39 28.6 48 18.6 31 17.4 29 يعملن عل  تنمية االجتال التحليلي لدك الطالبات. 10
يرينب باملناقشة وتقبل وجهة النظر األخرك من الطالبات  11

 يف جو من الدميقراطية.
35 21.1 40 23.6 43 25.5 26 15.5 24 14.3 3.22 1.33 5 

 6 1.22 3.12 11.2 19 20.5 34 27.3 46 26.7 45 14.3 24 عند مشاركة الطالبات، يقدمن دائماً تتاية راجعة هلن. 12
 - 0.79 3.34 الحسابي العامالمتوسط 

( أن حمور مستوك 4يتضح من خالل اجلدول رقم )
هيئة التدريس يف الكليات اإلنسانية  ألعضاءالكفاءة املهنية 

 ا( فقرة تراويت املتوسطات احلسابية هل12النسائية يتضمن )
(، وهال املتوسطات تقع بالفئت  الثالثة 4.16، 2.88ب  )

والرابعة من فئات املقياس املتدرج اخلماسي، وُتشف النتياة 
السابقة تع تفاوت استاابات أفراد عينة الدراسة يول 

(، 3.34يبلغ املتوسط احلسايب العام )و  املهنية. كفاءهتنمستوك  
بدرجة  ءاملهنية جا كفاءهتنوهاا يدل عل  أن مستوك  

سطة، وذلك يتمثل يف موافقة أفراد عينة الدراسة تع يد متو 
 ،ما عل  كل من )ترييب أعضاء هيئة التدريس باملناقشة

وتقبل وجهة النظر األخرك من الطالبات يف جو من 
تتاية راجعة للطالبات بعد  هنالدميقراطية، وكالك تقدمي
املناقشة،  يف أساليب التدريس  هنمشاركتهن، تهافة تع تنويع

،  العصف الاهين، التعلم التعاوين، يل املشكالت، وغفها
عل  تنمية االجتال التحليلي لدك الطالبات، وكالك  وعملهن
الفكري لدك الطالبات،  يعل  تنمية اجلانب املهار  عملهن

واحلرص عل  استخدام وسائل التعلم احلديثة وتقنياته(، وقد 
( 2011)العتييب،  اتفقت نتياة الدراسة احلالية مع نتياة دراسة

ن عضو هيئة التدريس من ك  واليت توصلت تع أن مستوك متَ 
بدرجة متوسطة، يف ي  اختلفت  ءطرذ التدريس الفعالة جا
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( واليت 2015نتياة الدراسة احلالية مع نتياة دراسة )ييدرة، 
توصلت تع أن مستوك  كفاءة عضو هيئة التدريس املرتبطة 

ملستوك  لوص قده ووسائل التعليم بطرذ التدريس واسرتاتيايات
اجلودة، كما اختلفت نتياة الدراسة احلالية مع نتياة دراسة 

( واليت توصلت تع أن طالبات الدراسات العليا 2010)جان، 
عن طرذ  اتاجامعة أم القرك يف األقسام الرتبوية غف راهي
، وقد يعود التدريس التقليدية ألعضاء هيئة التدريس

نتياة الدراسة مع نتياة دراسة جان االختاله ب  
  .الختاله اجلامعت  واختاله الفرتة ال منية

 الثالتتتتا، والتتتتتي تعنتتتتج لإلجابتتتتة عتتتتن فقتتتترات المحتتتتور -3
فتتي  هيئتتة التتتدريس ألعضتتاء التقتتويم مستتتوى كفتتاءةيم و بتقتت

مت ؛ الكليتتات اإلنستتانية النستتائية متتن وجهتتة نظتتر الطالبتتات
اســــتخدام التكــــرارات والنســــب املئويــــة واملتوســــطات احلســــابية 

كمــا يوهــحها اجلــدول  وجــاءت النتــائجواالحنــراه املعيــاري، 
 (:5رقم )

 5جدول

 هيئة التدريس في الكليات اإلنسانية النسائية ألعضاءالتقويم  يوضح مستوى كفاءة
المتوسط الحسابي درجة الموافقة هيئة التدريس ألعضاءالتقويم  كفاءة فقرات م

االنحراف المعياري 
 

الترتيب
 

 موافق
 بشدة 

غير  محايد موافق
 موافق

 غير موافق
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

عل  مشولية جوانب التقومي وتتابع الواجبات  نحيرص 1
 يف التقومي. اً هلا وزن نعلجيواألنشطة و 

23 13.7 57 34.2 47 28 31 18.6 9 5.6 3.32 1.10 4 

 1 1,10 3,47 5,6 9 13,7 23 26,1 44 37,3 63 17,4 29 متطلبات واختبارات تتوافق مع حمتوك املقرر. نيضع 2

 2 1,17 3,43 6,8 11 16,1 27 23 39 34,8 58 19,3 32 أسئلة ذات مستويات معرفية خمتلفة. نيطري 3

 5 1,23 3,28 11,2 19 10,5 27 23,6 40 33,5 56 16,1 27 الدقة والعدل يف تصحيح أوراذ الطالبات. ينيتحر  4

 3 1,23 3,37 8,1 14 19,3 32 20,5 34 31,7 53 20,5 34 نتياة االختبارات يف الوقت املناسب. ن  يعل 5

عل  مراجعة نتائج الطالبات وتوجيههن تع مواطن  نحيرص 6
 ليعرفن مستواهن. اإلجاباتاخلطأ يف 

20 11,8 26 15,5 50 29,8 38 22,4 34 20,5 2,76 1,27 6 

 يتْحنَ الطالبات حنو استخدام التقومي الاايت، و  نيُوجه 7
 الفرصة هلن لتطبيقه.

11 6,8 25 14,9 43 25,5 47 28 42 24,8 2,51 1,21 7 

 - 0,93 3,16 المتوسط الحسابي العام

 ور مستوك كفاءة التقومي تراويت املتوسطات احلسابية      
ألعضاء هيئة التدريس يف الكليات اإلنسانية النسائية اجامعة 

(، وهال املتوسطات تقع بالفئت  3,47 ،2,51امللك سعود ب  )
شف الثانية والرابعة من فئات املقياس املتدرج اخلماسي، وتُ 

النتياة السابقة تع تفاوت استاابات أفراد عينة الدراسة 
يبلغ املتوسط احلسايب و  .لديهنيول مستوك كفاءة التقومي 

 لديهن(، وهاا يدل عل  أن مستوك كفاءة التقومي 3,16العام )
بدرجة متوسطة، وذلك يتمثل يف موافقة أفراد عينة  ءجا

أعضاء هيئة التدريس الدراسة تع يد ما عل  كل من )قيام 
بإعالن نتياة االختبارات يف الوقت املناسب، وكالك 

عل  مشولية جوانب التقومي ومتابعة الواجبات  هنيرص
الدقة  هنيف التقومي، تهافة تع حتري هلا واألنشطة وجعل وزن

عل  مراجعة  هنوالعدل يف تصحيح أوراذ الطالبات، ويرص
 اإلجاباتاخلطأ يف  وتوجيههن تع مواطن ،نتائج الطالبات

ليعرفن مستواهن(، وقد اتفقت نتياة الدراسة احلالية مع نتياة 
ن ك  توصلت تع أن مستوك متَ  اليت( 2011دراسة )العتييب، 
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بدرجة متوسطة، كما  ءعضو هيئة التدريس من التقومي جا
اتفقت نتياة الدراسة احلالية مع نتياة دراسة )اجلعافرة، 

أن فاعلية أعضاء هيئة التدريس يف توصلت تع  اليت( 2015
جامعة ال رقاء من وجهة نظر الطالبات فيما يتعلق بتقومي 
الطالبات جاءت بدرجة متوسطة، يف ي  اختلفت نتياة 

( واليت 2005الدراسة احلالية مع نتياة دراسة )الت يوات، 
غف راه   ةتوصلت تع أن طلبة الدراسات العليا اجامعة مؤت

ضاء هيئة التدريس لطرذ التقومي والتدريس عن استخدام أع
التقليدية، كما اختلفت نتياة الدراسة احلالية مع نتياة دراسة 

توصلت تع أن مستوك كفاءة عضو هيئة  اليت( 2015)ييدرة، 
ملستوك اجلودة، كما  لالتدريس املرتبطة بالتقومي قد وص

( 2010اختلفت نتياة الدراسة احلالية مع نتياة دراسة )جان، 
واليت توصلت تع أن طالبات الدراسات العليا اجامعة أم القرك 

عن طرذ التقومي ألعضاء هيئة  اتيف األقسام الرتبوية غف راهي
وقد يعود سبب االختاله لتنوع وسائل التقومي  التدريس.

املتبعة يف أغلب برامج الدراسات العليا يف جامعة امللك سعود 
دمي العروض، وتجراء األحباث )واليت تشمل: االختبارات، وتق
  وترمجتها، وغفها من الوسائل(.

يم و بتق الرابع، والتي تعنج لإلجابة عن فقرات المحور -4
 هيئة التدريس ألعضاء العالقات اإلنسانية مستوى كفاءة

؛ في الكليات اإلنسانية النسائية من وجهة نظر الطالبات
مت استخدام التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية 

كما يوهحها اجلدول  وجاءت النتائجواالحنراه املعياري، 
 (:6رقم )

 6جدول
 هيئة التدريس في الكليات اإلنسانية النسائية ألعضاء العالقات اإلنسانية يوضح مستوى كفاءة

العالقات اإلنسانية لعضو هيئة  كفاءة فقرات م
 سالتدري

المتوسط الحسابي درجة الموافقة
االنحراف المعياري 
 

الترتيب
 

 موافق
 بشدة 

غير  محايد موافق
 موافق

 غير موافق
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

الطالبات بتض النظر عن اهتماماهتن ومهارهتن  نحيرتم 1
 وخلفياهتن.

46 27,3 57 34,2 36 21,7 16 9,3 13 7,5 3,65 1,19 1 

 4 1,22 3,37 9,3 16 13,7 23 28,6 48 27,3 46 21,1 35 ب  الطالبات. نيف معاملته يعدلن 2

 2 1,22 3,61 6,8 11 11,2 19 26,1 44 26,1 44 29,8 50 الشخصية. نظروه طالباهت نيُقدر  3

 3 1,24 3,41 9,3 16 13 22 28 47 26,7 45 23 39 إلجنازات الطالبات. نوتقديره تعااهبن ينيُبد 4

بتنمية الوازع الديين، واألخالقي، واحلس الوطين  منيهتم 5
 لدك الطالبات.

34 20,5 44 26,1 52 31,1 23 13,7 15 8,7 3,36 1,20 5 

 - 1,02 3,48 المتوسط الحسابي العام

ور مستوك كفاءة  تراويت املتوسطات احلسابية     
العالقات اإلنسانية ألعضاء هيئة التدريس يف الكليات 

(، 3,65 ،3,36اإلنسانية النسائية اجامعة امللك سعود ب  )
وهال املتوسطات تقع بالفئت  الثالثة والرابعة من فئات املقياس 
املتدرج اخلماسي، وُتشف النتياة السابقة تع تفاوت 
استاابات أفراد عينة الدراسة يول مستوك كفاءة العالقات 

(، وهاا يدل عل  3,48يبلغ املتوسط احلسايب العام )و  .لديهن
بدرجة عالية، وذلك  ءجا لديهنأن مستوك كفاءة العالقات 

يتمثل يف موافقة أفراد عينة الدراسة عل  كل من )ايرتام 
هتن وخلفياهتن، االطالبات بتض النظر عن اهتماماهتن ومهار 

الشخصية، تهافة تع تبداء  نوكالك تقدير ظروه طالباهت
إلجنازات الطالبات(، وقد اختلفت نتياة  نوتقديره تعااهبن
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ليت توصلت ا( 2010دراسة )يبايب، الدراسة احلالية مع نتياة 
تع هعف اجتاهات طلبة جامعة النااح الوطنية حنو السمات 
اإلنسانية ألعضاء هيئة التدريس، كما اختلفت نتياة الدراسة 

ليت توصلت تع أن ا( 2005احلالية مع نتياة دراسة )الت يوات، 
غف راه  عن التعامل غف  ةطلبة الدراسات العليا اجامعة مؤت

اإلنساين ألعضاء هيئة التدريس، كما اختلفت نتياة الدراسة 
ليت توصلت تع أن ا( 2010احلالية مع نتياة دراسة )جان، 

طالبات الدراسات العليا اجامعة أم القرك يف األقسام الرتبوية 
 عن التعامل غف اإلنساين ألعضاء هيئة التدريس. اتغف راهي

ال الدراسة والدراسات ب  نتائج ه وقد يعود سبب االختاله

تع عناية جامعة امللك سعود خالل السنوات املاهية  األخرك
عضاء هيئة ألمبوهوع اجلودة وما يتبعها من برامج تطوير 

 التدريس.

 اللامس، والتي تعنج لإلجابة عن أسئلة المحور -5
 هيئة التدريس ألعضاءمستوى الكفاءة الشلصية يم و بتق

؛ النسائية من وجهة نظر الطالباتفي الكليات اإلنسانية 
مت استخدام التكرارات والنسب املئوية واملتوسطات احلسابية 

كما يوهحها اجلدول  وجاءت النتائجواالحنراه املعياري، 
 (:7رقم )

 7 جدولال
 هيئة التدريس في الكليات اإلنسانية النسائية ألعضاءيوضح مستوى الكفاءة الشلصية  
هيئة  ألعضاءالكفاءة الشلصية  فقرات م

 التدريس

المتوسط الحسابي درجة الموافقة
االنحراف المعياري 
 

الترتيب
 

 موافق
 بشدة 

غير  محايد موافق
 موافق

 غير موافق
 بشدة

 % ك % ك % ك % ك % ك

 4 0.95 4.43 3.7 6 1.9 3 5 8 26.7 45 62.7 105 باملظهر الالئق من ييث النظافة واهلندام. ونيظهر  1

عل   نافظحيبالبشاتة ودماثة اخللق، و  ونيتسم 2
 سالمة الطالبات النفسية والشخصية.

40 23.6 60 36 41 24.2 13 7.5 15 8.7 3.58 1.18 1 

 3 1.19 3.52 6.2 10 14.9 25 24.2 41 30.4 51 24.2 41 باالت ان. نوانفعاالهت هنتتمي  ردود 3

للطالبات، واالنتبال تع  اإلنصاتحبسن  نيتمتع 4
 آرائهن.

41 24.2 49 29.2 50 29.8 19 11.2 9 5.6 3.55 1.14 2 

 - 0.94 3.77 المتوسط الحسابي العام

ور مستوك الكفاءة  تراويت املتوسطات احلسابية      
الشخصية ألعضاء هيئة التدريس يف الكليات اإلنسانية 

(، وهال 4,43 ،3,52النسائية اجامعة امللك سعود ب  )
املتوسطات تقع بالفئة الرابعة من فئات املقياس املتدرج 

(، وُتشف النتياة 4,20تع  3,41اخلماسي واليت ترتاوح ما ب  )
السابقة تع تقارب استاابات أفراد عينة الدراسة يول 

يبلغ املتوسط احلسايب العام و  الشخصية. كفاءهتنمستوك  
 ءالشخصية جا كفاءهتن(، وهاا يدل عل  أن مستوك  3,77)

بدرجة عالية، وذلك يتمثل يف موافقة أفراد عينة الدراسة عل   
تسمن بالبشاتة ودماثة كل من )أن أعضاء هيئة التدريس ي

عل  سالمة الطالبات النفسية والشخصية،  وحيافظناخللق، 
للطالبات، واالنتبال تع  اإلنصاتحبسن  يتمتعنوكالك 

باالت ان(، وقد  نوانفعاالهتهن آرائهن، تهافة تع متي  ردود
اتفقت نتياة الدراسة احلالية مع نتياة دراسة )اجلعافرة، 

ن فاعلية أعضاء هيئة التدريس يف ليت توصلت تع أا( 2015
جامعة ال رقاء من وجهة نظر الطالبات فيما يتعلق بالسمات 
الشخصية جاءت بدرجة عالية، يف ي  اختلفت نتياة 

ليت توصلت ا( 2010الدراسة احلالية مع نتياة دراسة )يبايب، 
تع هعف اجتاهات طلبة جامعة النااح الوطنية حنو السمات 

يئة التدريس، كما اختلفت نتياة الشخصية ألعضاء ه
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ليت توصلت ا( 2015الدراسة احلالية مع نتياة دراسة )ييدرة، 
هيئة التدريس املرتبطة بالتفاعل  أعضاءتع أن مستوك  كفاءة 

ورمبا يعود االختاله ب   دون املستوك. ل تعواالتصال وص
وبعض الدراسات األخرك تع أعداد الطلبة يف  ةهال الدراس

، فكلما كان العدد أقل كلما متكن عضو هيئة التدريس الشعبة
 من التعامل مع الطالب بطريقة ودية.

أعضاء هيئة ( ملخصًا لكفاءة 8ويعرض اجلدول رقم )
 .التدريس يف أقسام الدراسات النسائية اجامعة امللك سعود

بدرجة عالية مبتوسط عام  ءجا هتنأن مستوك كفاء ويتضح
تأيت الكفاءة الشخصية  تذ(، 0.81)( وباحنراه معياري 3.43)

(، 0.94( وباحنراه معياري )3.77باملرتبة األوع مبتوسط عام )
( وباحنراه 3.48ليها كفاءة العالقات اإلنسانية مبتوسط عام )ت

(، وباملرتبة الثالثة تأيت الكفاءة املعرفية مبتوسط 1.02معياري )
الكفاءة املهنية ليها ت(، 0.90( وباحنراه معياري )3.39عام )

بوصفها (، ويف األخف تأيت كفاءة التقومي 3.34مبتوسط عام )
( وباحنراه معياري 3.16مبتوسط عام ) لديهنأقل الكفاءات 

وتعكس النتياة السابقة متي  أعضاء هيئة التدريس يف  .(0.93)
كبفًا  عدًدا نميتلك تذالكليات اإلنسانية اجامعة امللك سعود، 

 خصية واإلنسانية واملهنية املمي ة.من اخلصائص الش

 8الجدول 

  مدى كفاءة أعضاء هيئة التدريس في أقسام الدراسات النسائية بجامعة الملك سعود
 الترتيب االنحراف المعياري المتوسط الحسابي كفاءة أعضاء هيئة التدريس م
 3 0.90 3.39 الكفاءة املعرفية 1
 4 0.79 3.34 الكفاءة املهنية 2
 5 0.93 3.16 كفاءة التقومي 3
 2 1.02 3.48 كفاءة العالقات اإلنسانية 4
 1 0.94 3.77 الكفاءة الشخصية 5

 - 0.81 3.43 الدرجة الكلية

( 2004 ،علي)وتتفق نتياة الدراسة احلالية مع نتياة دراسة 
تع أن عضو هيئة التدريس الكفء يف مؤسسات ليت توصلت ا

ات تدريسية ومهنية ءالتعليم العايل، له مسات تخصية وكفا
ممي ة، كما اتفقت نتياة الدراسة احلالية مع نتياة دراسة 

ليت توصلت تع أن مستوك األداء ا( 2015)جرادات، 
التدريسي ألعضاء هيئة التدريس بقسم الرياهيات يف كلية 

لوم مبحافظة وادي الدواسر التابعة جلامعة سلمان اآلداب والع
بدرجة عالية، كما اتفقت نتياة الدراسة  ءجا  بن عبد الع ي 

ليت توصلت تع أن ا( 2015احلالية مع نتياة دراسة )اجلعافرة، 
مي فاعلية أداء أعضاء هيئة التدريس يف و الدرجة الكلية لتق

 جة عالية.جاءت بدر  لبةجامعة ال رقاء من وجهة نظر الط

السؤال الثاني  هل توجد هناك فروق ذات داللة 
إحصائية بين متوسطات استجابات أفراد عينة الدراسة 
حول مستوى كفاءة أعضاء هيئة التدريس في الكليات 

 ياإلنسانية النسائية بجامعة الملك سعود باختالف متغير 
 الكلية(؟و )المرحلة الدراسية 

 للتعره  ة الدراسيةباختالف متغير المرحل الفروق-1
تذا ما كانت هناك فروذ ذات داللة تيصائية ب  متوسطات 
استاابات أفراد عينة الدراسة يول مستوك كفاءة أعضاء 
هيئة التدريس يف الكليات اإلنسانية النسائية باختاله متتف 

-Mannمت استخدام اختبار مان ويتين )  املريلة الدراسية

Whitney (، بدياًل عن اختبار )ت( لعينت  مستقلت  وذلك
 كما يتضح يفلعدم تكافؤ فئات متتف املريلة الدراسية،  

 :(9اجلدول رقم )
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 9جدولال
النستائية بتاختالف متغيتر التتدريس فتي الكليتات اإلنستانية  ( للفروق في مستوى كفاءة أعضاء هيئةMann-Whitneyنتائج اختبار مان ويتني )

 المرحلة الدراسية
 مستوى الداللة (zقيمة ) مجموع الرتب متوسط الرتب العدد المرحلة الدراسية المحور

 0,229 1,202- 11539,50 83,02 139 ماجستف مستوك الكفاءة املعرفية 

 2070,00 71,39 29 دكتورال

 0,476 0,712- 11425,50 82,2 139 ماجستف مستوك الكفاءة املهنية 

 2183,750 75,3 29 دكتورال

 0,080 1,751- 11669,00 83,95 139 ماجستف مستوك كفاءة التقومي 

 1943,00 67 29 دكتورال

 0,645 0,461- 11366,00 81,77 139 ماجستف مستوك كفاءة العالقات اإلنسانية 

 2242,00 77,32 29 دكتورال

 0,639 0,469- 11149,00 80,21 139 ماجستف مستوك الكفاءة الشخصية 

 2457,00 84,73 29 دكتورال

 0,525 0,636- 11407,50 82,02 139 ماجستف الدرجة الكلية ملستوك الكفاءة 

 2201,00 75,91 29 دكتورال

فروذ ذات داللة  أي( 9من اجلدول رقم ) ال يظهر      
تيصائية ب  متوسطات استاابات أفراد عينة الدراسة يول 
مستوك كفاءة عضو هيئة التدريس يف الكليات اإلنسانية 
 -النسائية باختاله متتف املريلة الدراسية )ماجستف 

بلتت قيمة مستوك الداللة لألبعاد عل  التوايل  تذدكتورال(، 
(، وللدرجة الكلية 0,639، 0,645، 0,080، 0,476،  0,229)
 ( أي غف دالة تيصائياً.0,05(، ومجيعها قيم أكرب من )0,525)

وتع و البايثة النتياة تع أن النسبة األكرب من أفراد عينة 
علهن األمر الاي جيوهو الدراسة مبريلة املاجستف، 

جيعلهن متفقات يف و متاانسات من ييث املريلة الدراسية، 

آرائهن يول مستوك كفاءة عضو هيئة التدريس يف الكليات 
 اإلنسانية النسائية.

تذا ما كانت  للتعره  باختالف متغير الكلية الفروق-2
هناك فروذ ذات داللة تيصائية ب  متوسطات استاابات 

كفاءة أعضاء هيئة التدريس أفراد عينة الدراسة يول مستوك  
مت   يف الكليات اإلنسانية النسائية باختاله متتف الكلية

(، بديالً Kruskall-Wallisاستخدام اختبار كروسكال واليس )
عن حتليل التباين األيادي، وذلك لعدم تكافؤ فئات متتف 

 :(10الكلية، وذلك يتضح من خالل اجلدول رقم )

  10جدولال
( للفروق في مستوى كفاءة أعضاء هيئة التدريس في الكليات اإلنسانية النستائية بتاختالف Kruskall-Wallisنتائج اختبار كروسكال واليس )

  متغير الكلية
 مستوى الداللة قيمة مربع كاي متوسط الرتب العدد الكلية المحور

 0,498 3,372 80,49 42 تدارة األعمال مستوك الكفاءة املعرفية 

 78,45 33 اآلداب

 79,58 76 الرتبية

 83,50 4 احلقوذ والعلوم السياسية

 81,0 7 السياية واآلثار
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 مستوى الداللة قيمة مربع كاي متوسط الرتب العدد الكلية المحور

 114,92 6 اللتات والرتمجة

 0,648 2,479 75,49 42 تدارة األعمال مستوك الكفاءة املهنية 

 86,89 33 اآلداب

 81,39 76 الرتبية

 60,75 4 احلقوذ والعلوم السياسية

 81,01 7 ثارالسياية واآل
 95,75 6 اللتات والرتمجة

 0,179 6,277 77,40 42 تدارة األعمال مستوك كفاءة التقومي 

 96,59 33 اآلداب

 74,99 76 الرتبية

 75,75 4 احلقوذ والعلوم السياسية

 80,99 7 ثارالسياية واآل
 100,08 6 اللتات والرتمجة

 0,815 1,563 82,11 42 تدارة األعمال مستوك كفاءة العالقات اإلنسانية 

 77,83 33 اآلداب

 81,76 76 الرتبية

 60,00 4 احلقوذ والعلوم السياسية

 81,02 7 ثارالسياية واآل
 95,08 6 اللتات والرتمجة

 0,303 4,849 78,25 42 تدارة األعمال مستوك الكفاءة الشخصية 

 78,00 33 اآلداب

 83,41 76 الرتبية

 46,88 4 احلقوذ والعلوم السياسية

 81,00 7 ثارالسياية واآل
 109,00 6 اللتات والرتمجة

 0,626 2,607 78,90 42 تدارة األعمال الدرجة الكلية ملستوك الكفاءة 

 83,56 33 اآلداب

 80.48 76 الرتبية

 57,75 4 احلقوذ والعلوم السياسية

 80,99 7 ثارالسياية واآل
 103,67 6 اللتات والرتمجة

( أنه ال توجد هناك 10يتضح من خالل اجلدول رقم )    
فروذ ذات داللة تيصائية ب  متوسطات استاابات أفراد 

باختاله متتف الكليات،  الكفاءةعينة الدراسة يول مستوك 
، 0,498بلتت قيمة مستوك الداللة لألبعاد عل  التوايل ) تذ

(، 0,626(، وللدرجة الكلية )0,303، 0,815،  0,179،  0,648

( أي غف دالة تيصائياً، وُتشف 0,05ومجيعها قيم أكرب من )
النتياة السابقة تع تقارب استاابات أفراد عينة الدراسة عل  

 أعضاءاختاله الكلية اليت يدرسون هبا يول مستوك كفاءة 
 ويشف ذلك تعهيئة التدريس يف الكليات اإلنسانية النسائية، 

يف جامعة  أعضاء هيئة التدريس اختياريف  درجة من العناية
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من الكفاءة  مناسبةمستويات  نممن تتوافر لديه مللك سعودا
 .ةالشخصيو  العلمية

 نتائج ملل: ال

 :أيتمن النتائج أمهها ما ي عددتوصلت الدراسة تع 
أن مستوك الكفاءة املعرفية لعضو هيئة التدريس يف  -1

بدرجة  ءالكليات اإلنسانية النسائية اجامعة امللك سعود جا
متوسطة، وذلك يتمثل يف موافقة أفراد عينة الدراسة تع يد 

أعضاء هيئة التدريس يعرهن املادة العلمية  أن : ما عل
وأهنن  ا اهرات،واهح ومرتابط ومنظم يف  أسلوبب

وأهنن  ،متمكنات من ربط اخلربات اجلديدة باخلربات السابقة
 مع التقدم العلمي. اجيعلن حمتوك املقرر متفقً 

أن مستوك الكفاءة املهنية لعضو هيئة التدريس يف  -2
بدرجة  ءالكليات اإلنسانية النسائية اجامعة امللك سعود جا

متوسطة، وذلك يتمثل يف موافقة أفراد عينة الدراسة تع يد 
أعضاء هيئة التدريس يرينب باملناقشة وتقبل  أن ما عل :

 ،بات يف جو من الدميقراطيةوجهة النظر األخرك من الطال
وينوعن يف أساليب  ،وأهنن يقدمن تتاية راجعة للطالبات

التدريس )املناقشة، العصف الاهين، التعلم التعاوين، يل 
ويعملن عل  تنمية االجتال التحليلي  ،املشكالت، وغفها(

وحيرصن عل   ،الفكري لدك الطالبات يواجلانب املهار 
 يثة وتقنياته.استخدام وسائل التعلم احلد

أن مستوك كفاءة التقومي ألعضاء هيئة التدريس يف  -3
بدرجة  ءالكليات اإلنسانية النسائية اجامعة امللك سعود جا

متوسطة، وذلك يتمثل يف موافقة أفراد عينة الدراسة تع يد 
أعضاء هيئة التدريس يقمن بإعالن نتياة  أن ما عل :

عل  مشولية جوانب  نوحيرص ،االختبارات يف الوقت املناسب
يف  اً هلا وزن وجيعلن ،ومتابعة الواجبات واألنشطة ،التقومي
  ،ويتحرين الدقة والعدل يف تصحيح أوراذ الطالبات ،التقومي

كما حيرصن عل  مراجعة نتائج الطالبات وتوجيههن تع 
 ليعرفن مستواهن. اإلجاباتمواطن اخلطأ يف 

عضاء هيئة أن مستوك كفاءة العالقات اإلنسانية أل -4
التدريس يف الكليات اإلنسانية النسائية اجامعة امللك سعود 

بدرجة عالية، وذلك يتمثل يف موافقة أفراد عينة الدراسة  ءجا
ايرتام الطالبات بتض النظر عن اهتماماهتن ومهارهتن  عل :

تهافة تع ، الشخصية نتقدير ظروه طالباهت، و وخلفياهتن
 ازات الطالبات.إلجن نوتقديره تعااهبنتبداء 

أن مستوك الكفاءة الشخصية ألعضاء هيئة التدريس يف  -5
بدرجة  ءالكليات اإلنسانية النسائية اجامعة امللك سعود جا

أن  عالية، وذلك يتمثل يف موافقة أفراد عينة الدراسة عل :
بالبشاتة ودماثة اخللق،  يتسمنأعضاء هيئة التدريس 

 يتمتعن، و ية والشخصيةعل  سالمة الطالبات النفس وحيافظن
 ، وتتمي للطالبات، واالنتبال تع آرائهن اإلنصاتحبسن 
 باالت ان. نوانفعاالهتهن ردود

أن مستوك كفاءة أعضاء هيئة التدريس يف الكليات  -6
 تذبدرجة عالية،  ءاإلنسانية النسائية اجامعة امللك سعود جا
ليها كفاءة العالقات تتأيت الكفاءة الشخصية باملرتبة األوع، 

ليها الكفاءة تاإلنسانية، وباملرتبة الثالثة تأيت الكفاءة املعرفية، 
أقل الكفاءات بوصفها املهنية، ويف األخف تأيت كفاءة التقومي 

لدك أعضاء هيئة التدريس يف الكليات اإلنسانية النسائية 
  اجامعة امللك سعود.

ب  متوسطات  ال توجد هناك فروذ ذات داللة تيصائية -7
 أعضاءاستاابات أفراد عينة الدراسة يول مستوك كفاءة 

هيئة التدريس يف الكليات اإلنسانية النسائية باختاله متتف 
  دكتورال(. -املريلة الدراسية )ماجستف 

ال توجد هناك فروذ ذات داللة تيصائية ب  متوسطات  -8
 أعضاءاستاابات أفراد عينة الدراسة يول مستوك كفاءة 

هيئة التدريس يف الكليات اإلنسانية النسائية باختاله متتف 
 الكلية.
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 توصيات الدراسة 

بأن تقدم عمادة توصي البايثة  السابقةيف هوء النتائج 
تطوير املهارات دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس يف 

هم يف الكليات اإلنسانية النسائية اجامعة امللك سعود، تسا
 :يةوك الكفاءات اآلتتنمية مست

عرض املادة بطريقة  :فيما يتعلق)الكفاءات املعرفية  -1
ربط اخلربات اجلديدة ، وأسلوب أثناء ا اهرةيف العلمية 

الرتابط ب  حمتوك املقرر والتقدم ، وكيفية باخلربات السابقة
 .(العلمي

وكيفية  ،أساليب التدريسب فيما يتعلق:)الكفاءات املهنية  -2
 لدك الطالبات، الفكري ياملهار ي، و االجتال التحليلتنمية 

لديهن، وطرذ ساليب تثارة الدافعية واالجتاهات العلمية وأ
 .يف التدريس( استخدام وسائل التعلم احلديثة وتقنياته

 .لديهنكفاءة التقومي تنمية مستوك   -3

التحفي  كما توصي البايثة بالعمل عل  استخدام وسائل     
عل  االلتحاذ  أعضاء هيئة التدريس واملعنوي لتشايعاملادي 

كفاءهتن، بالدورات التدريبية اليت تساهم يف زيادة مستوك  
 عضاء هيئة التدريسألإقامة لقاءات مفتوية والعناية ب
 وابتكار، تواجههنأبرز املشكالت اليت  لنقاش والطالبات 

   .هلايلول مشرتكة 
لتوسع يف تعادة تجراء البايثة باتوصي ويف اخلتام       

طالبات جامعة طالب و الدراسة لتشمل وجهة نظر مجيع 
 للتعميم، قابلية أكثر نتائج عل  هبده احلصول امللك سعود

 عمادة التطوير واجلودة عليها تستند أن ميكن صدقية وأكثر

 لتطوير برامج تدريبيه مناسبة جلميع أعضاء هيئة التدريس.

 المراجع

(.  كفايــات تــدريس عضــو اهليئــة التعليميــة يف األقســام 2010جــان، خدجيــة. )
الرتبوية اجامعـة أم القـرك مبكـة املكرمـة مـن وجهـة نظـر طالبـات الدراسـات 

، 155، العــــدد علــــة اجلمعيــــة املصــــرية للمنــــاهج وطــــرذ التــــدريسالعليــــا . 
 مصر.

 معــايف هــوء يف التــدريس هيئــة أعضــاء أداء تقيــيم(.  2015. )هــاين جــرادات،
 الرياهــــيات قســـم طــــالب نظـــر وجهــــة مـــن األكــــادميي واالعتمـــاد اجلـــودة
 للعلــوم العربيــة مريكيــةإلا كادمييــةاأل اجمللــة . عبــدالع ي  بــن ســلمان اجامعــة

 (.18) لعدد ،(6) اجمللد ،والتكنولوجيا

(.  فاعليـة أداء أعضـاء هيئـة التـدريس يف جامعـة 2015اجلعافرة، عبدالسـالم. )
دراســات ال رقــاء مــن وجهــة نظــر طلبتهــا يف هــوء معــايف جــودة التعلــيم . 

 (. جامعة ال رقاء، األردن.1(، العدد )42، علد )العلوم الرتبوية
ــــب، علــــي. وفــــاخر اخلليلــــي. ) ــــة جامعــــة الناــــاح 2010يباي (. اجتاهــــات طلب

علــة الوطنيــة حنــو أعضــاء هيئــة التدريســية وعالقتهــا بتحصــيلهم الدراســي. 
(. نــــابلس، 9)، 24علــــد  (،جامعــــة الناــــاح لألحبــــاث )العلــــوم اإلنســــانية

 فلسط .
 اجلــامعي مــن لألســتاذ املتطلبــة املهنيــة (. الكفــاءات2004احلكمــي، تبــراهيم. )

املتتــفات. علــة رســالة اخللــيج العــريب  بــبعض اوعالقتهــ طالبــه نظــر وجهــة
 (.90العدد )

ـــــة (. 2015ييـــــدرة، ازدهـــــار. ) ـــــدك أعضـــــاء هيئ تقـــــومي املهـــــارات التدريســـــية ل
. )رسـالة ماجسـتف(، جامعـة املدينـة التدريس اجامعة املدينة العامليـة مبالي يـا

 العاملية، مالي يا.
أداء الطالــب وعضــو  (. اجتاهــات ومنــاذج لتقــومي2006خطــاب، ييــاة حممــد. )

املـــؤمتر القـــومي الســـنوي الثالـــث عشـــر )العـــريب هيئـــة التـــدريس واإلداريـــ . 
اخلــــــــامس(: اجلامعــــــــات العربيــــــــة يف القــــــــرن احلــــــــادي والعشــــــــرين: الواقــــــــع 

 م. اجل ء الثاين: دراسات حبثية.2006نوفمرب  27-26،والرؤك

ــــدار ع املــــنهج الدراســــي رؤيــــة عصــــريةتمــــدخل (. 2010زيتــــون، يســــن. ) . ال
 الصولتية للنشر والتوزيع. الرياض.

محــد متــويل وعمــاد تمساعيــل والســيد أبــو آل الشــيو وأمحــد الســديري، حممــد. أ
ة ألعضــاء هيئــة التــدريس اجامعــة يــ(. االيتياجــات التدريب2013هاتــم. )

 (. الرياض. 1، العدد)25، اجمللد علة العلوم الرتبويةامللك سعود. 
(. تطــــوير الكفايــــات األساســــية لألســــتاذ 2010تــــنان، أمحــــد حممــــد احلســــن )
ورتة عمل تطـوير منـاهج كليـات الرتبيـة لربنـامج اجلامعي بكليات الرتبية. 

وزارة التعلــــــيم العــــــايل والبحــــــث  .لبكــــــالوريوس الرتبيــــــة للتعلــــــيم األساســــــي
 .العلمي، اخلرطوم، السودان

ـــه. ) تقـــومي (. رؤيـــة لتطـــوير اجلامعـــة ووهـــع معـــايف ل2006الصـــاوي، حممـــد وجي
املؤمتر القومي السـنوي الثالـث عشـر )العـريب اخلـامس(: اجلامعـات األداء. 

نــــوفمرب. ملركــــ   27-26. العربيــــة يف القــــرن احلــــادي عشــــر: الواقــــع والــــرؤك
 تطوير التعليم اجلامعي. جامعة ع  مشس.

 (. تقــومي التــدريس الفعــال ألعضــاء هيئــة التــدريس مــن2014محــد. )صــومان، أ
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Abstract: This study aimed to investigating the level of competences of the faculty members in the female humanities’ 

colleges at King Saud University from the students’ perspective. To achieve this aim, the descriptive approach was used, a 

questionnaire consist of two parts, the first cover the sample’s   data, while the second measure the level of efficiency of the 

faculty members, it consists of  (34) items distributed among five topics (knowledge, professionality, evaluation, human 

relations, and personal competence). The validity and reliability of the questioner were verified and the it was distributed 

electronically to all graduate students, a random sample of (168) questionnaire with complete responses was collected. The 

results of this study indicated that the degree of the level of efficiency of the faculty members in the female humanities’ 

departments at King Saud University range from medium-high. Also the result indicate there was no statistically significant 

difference between the mean study sample variable responses depending on degree (Master or PhD) or college.  
Keywords: knowledge competence, professional competence, evaluation competence, human relations competence, personal 

competence, faculty members, female humanities’. 

 

 
 
  

 


