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نظر  من وجهةجامعة الملك سعود  -بكلية التربية أعضاء هيئة التدريس بمركز تدريب القيادات التربوية أداء واقع 
1المتدربين  

 فايز عبد العزيز  الفايز
 جامعة امللك سعود  -كلية الرتبية                                                     

 هـ3311/ 3/ 1 وقبل -هـ 31/3/3311 قدم للنشر

 
، وقد جامعة امللك سعود -ركز تدريب القيادات الرتبوية بكلية الرتبيةمب أداء أعضاء هيئة التدريس التعرف على واقعهدفت الدراسة إىل : المستخلص

( 311نة الدراسة مكونة من )جلمع البيانات، وكانت عي أداة  الدراسة، وقد استخدمت االستبانة يق أهداف قاستخدم الباحث املنهج الوصفي التحليلي لتح
د توصلت الدراسة إىل نتائج أمهها موافقة  أفراد الدراسة جامعة امللك سعود. وق–ا يف الربامج اليت يقدمها مركز تدريب القيادات الرتبوية يف كلية الرتبية متدرب  

 :ما يأيتو طرق التدريس الفعالة و من نتائج الدراسة نسانية و بدرجة متوسطة على بُعدي التمكن العلمي عالية على بُعد العالقات اإلبدرجة 
اسرتاتيجية التعلم التعاوين يطبقون  العلمية للمقررات اليت يدرسوهنا و موافقة  أفراد الدراسة بدرجة عالية على أن أعضاء هيئة التدريس متمكنني من املادة -

 .يف قاعة التدريب
يقيمون عالقات طيبة مع املتدربني أساسها و املتدربني على املشاركة واملناقشة حيثون  ء هيئة التدريس أعضاموافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية على أن  -

 .االحرتام والتقدير
أعضاء هيئة رة ربط ضرو ت ميدانية مصاحبة لعملية التدريب مع عمل زيارا التدريس يف طرق التدريب احلديثة و عقد دورات ألعضاء هيئةضرورة  -

 بالتقنية احلديثة. يةالتدريبم التدريس أساليبه
 .استضافة خرباء من امليدان الرتبوي للمشاركة بعملية التدريب واالستفادة من خرباهتمأمهية  -
 

   .األداء، أعضاء هيئة التدريس، مركز تدريب القيادات : الكلمات المفتاحية
 

 

 

 

                                                            
 يتقدم الباحث بالشكر ملركز حبوث كلية الرتبية  جبامعة امللك سعود على دعمه هلذه الدراسة. 1
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 المقدمة:

وية أعضاء هيئة التدريس ضرورة ملحة وأولأداء تقومي    
فعاليتهم هنم بكفاءهتم و ينبغي عدم إمهاهلا، إذ إمهمة 

 ةالنموذج والقدوة وهم اللبن وسلوكياهتم يصبحون هم
األساسية اليت تقوم عليها العملية التعليمية. والتقومي يساعد 

، وكذلك مفاعليتهاملهين وزيادة  معلى حتسني وتطوير أدائه
 .ءاألدا ت اليت تنجم من تدين واخنفاض هذاجتنب السلبيا

املختلفة ألي منظومه اإلدارية وإذا تفحصنا العمليات 
وهي  كبري فيها،  هتمامجند أن عملية التقومي تأخذ اية، تعليم

هنا الدافع إلجراء أي تطوير أو جتديد. كما إ حجر الزاوية
س الذي يقود العاملني يف املؤسسة التعليمية على الرئي

 ومن مث العمل على حتسني أدائهم اختالف مواقعهم إىل
 (.7131املخرجات )الثويين وعبدالعال، 

وخيتلف تعريف التقومي باختالف مراحله التارخيية،    
ومداخله النظرية وكذلك باختالف اهلدف من عملية التقومي، 
ففي مراحل التطور األوىل يف العصر احلديث كان التقومي 
قريب االرتباط بتقومي اإلجناز يف مقابل األهداف السلوكية، 

، وكمال الشخييببإدارة اختبارات مرجعية املعيار)أو 
 (. م7133

إن عملية التقومي توفر تغذية راجعة لكل من املوظف     
واملؤسسة عن األداء الذي يقوم به وتعرفه علـى نقـاط قوته 
وضعفه . وميكن ربط أنظمة املكافآت واحلوافز مع األداء 

نـها حبيث تصبح أنظمة التقومي أداة للحافزية يستفيد م
، وتبني للموظف كيف ميكن أن يطور املوظف واملؤسسة معا  

األفراد الذين يتمتعون بصفات  أداءه، وتكتـشف اإلدارة معـه
قيادية أو استثنائية ميكن االستفادة منهما يف شغل الوظائف 

) أبو الرب وقدادة،  الشاغرة مستقبال  بالرتقيـة الداخلية
7111) 

 

 مشكلة الدراسة:

انات أعضاء هيئة التدريس من قدرات معرفة إمك    
ا، وذلك للتعرف على أهم ة يعد مطلبا  رئيس  وتوجهات فكري

ما يكون عضو هيئة  رمدخالت العملية التعليمية، ألنه بقد
التدريس متميزا  يف تلك اجلوانب بقدر ما تكون املخرجات 

 (.  7133العتييب، ) اجلامعية متميزة
هيئة التدريس يف مركز وألمهية األداء التدريسي لعضو    

وحتديدا  أهداف املركز تدريب القيادات الرتبوية  يف حتقيق 
حاجات  ةتلبي وقادرة علىعملية إعداد وبناء خمرجات مؤهلة 

على املشرف  اجملتمع ومتطلباته املختلفة، أدرك الباحث
جبامعة امللك سعود وجود  تدريب مركز القيادات الرتبوية

 املركز لتدريسي لعضو هيئة التدريس يفتقومي األداء ااحلاجة ل
ن لذلك فإ جودة التدريبملعرفة واقع األداء ولتحسني ورفع 

 مشكلة البحث تتبلور يف التساؤالت اآلتية:
ألعضاء هيئة التدريس مبركز  ما واقع األداء التدريسي -3

تدريب القيادات الرتبوية يف جامعة امللك سعود من وجهة 
طرق التدريس  -)التمكن العلمينظر املتدربني  فيما خيص 

 (. العالقات اإلنسانية  -الفعالة
هل هناك اختالفات جوهريه بني عينة الدراسة حول  -7

 األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس حسب نوع الربنامج؟  
ما املقرتحات الالزمة لتطوير األداء التدريسي ألعضاء  -1

امعة امللك هيئة التدريس مبركز تدريب القيادات الرتبوية جب
 سعود؟

 أهمية الدراسة:

ستجابة لالجتاهات احلديثة اليت هتتم مبوضوع جتويد اال -
 التعليم والتدريب.

رتقاء بأداء أعضاء هيئة التدريس، زيادة الوعي بأمهية اال  -
 بغية الوصول بأدائهم إىل املستوى املقبول. 
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تطوير املمارسات التدريبية ألعضاء هيئة  املسامهة يف -
 -لتدريس يف مركز تدريب القيادات الرتبوية بكلية الرتبيةا

 جامعة امللك سعود.
يف ختطيط وتنفيذ برامج التنمية املهنية ألعضاء  املساعدة  -

 هيئة التدريس يف مركز تدريب القيادات
 جامعة امللك سعود. -الرتبوية بكلية الرتبية

 :دراسةأهداف ال

ألعضاء هيئة  التعرف على واقع األداء التدريسي -3
التدريس مبركز تدريب القيادات الرتبوية يف جامعة امللك 

 -سعود من وجهة نظر املتدربني  فيما خيص )التمكن العلمي
 (. العالقات اإلنسانية  -طرق التدريس الفعالة

بني عينة  ن وجدتإ اجلوهريةختالفات اال التعرف على -7
تدريس حسب الدراسة حول األداء التدريسي ألعضاء هيئة ال

 نوع الربنامج. 
مقرتحات لتطوير األداء التدريسي ألعضاء هيئة تقدمي  -1

 التدريس مبركز تدريب القيادات الرتبوية جبامعة امللك سعود.

 حدود الدراسة

: أجريت هذه الدراسة خالل الفصل الحدود الزمانية
 .هـ3312-3315الدراسي األول 

لى الربامج التدريبية : تقتصر هذه الدراسة عالحدود المكانية
 -املقدمة من مركز تدريب القيادات الرتبوية بكلية الرتبية 

 جامعة امللك سعود.
أعضاء : تقتصر هذه الدراسة على تقومي الحدود الموضوعية

من وجهة نظر املتدربني يف مركز تدريب  هيئة التدريس
 جامعة امللك سعود.  -القيادات الرتبوية بكلية الرتبية 

 

 

 :ات الدراسةمصطلح

 The American)يعرف قاموس الرتاث األمريكي : التقومي

Heritage Dictionary, 2004)  بأنه  (مقو  يُ )مصدر الفعل
 التحقق من أو حتديد قيمة أو استحقاق شيء.

بأنه اكتشاف ( Hurny,1989)كما يعرفه قاموس أكسفورد 
 تكوين فكرة عن مقدار أو قيمة شخص أو شيء. أو

قومي يف هذه الدراسة بأنه عملية إصدار حكم ويعرف الت
نوعي أو كمي على أداء عضو هيئة التدريس مبركز تدريب 

باعه لطرق ت  الرتبوية من حيث متكنه العلمي، واالقيادات 
 تدريس فعالة، وإقامة عالقات إنسانية متميزة مع املتدربني. 
يف  عضو هيئة التدريس: هو كل من يقوم بالتدريس والتدريب

 بكلية الرتبية جامعة امللك ركز تدريب القيادات الرتبويةم
اجستري أو امل سعود من محلة شهادة الدكتوراه أو

 س.يو البكالور 

 اإلطار النظري للدراسة 

 نبذة تاريخية عن المركز 
حتت  براجمه التدريبيةتقدمي مركز تدريب القيادات الرتبوية بدأ 

هـ  3115اجلامعي  يف العاممسمى "مركز الدبلوم والدورات" 
ا بنظام الدبلوم العام يف قرار  حينه أصدر جملس اجلامعة  إذ

الرتبية بكلية اآلداب وذلك قبل إنشاء كلية الرتبية مع بداية 
وقد أصدر جملس اجلامعة  .هـ 3111/3111العام اجلامعي 
ا قرار   هـ31/3/3117انية عشرة املنعقدة يف يف جلسته الث

اجلامعات  خلرجييلوم العام يف الرتبية يف الدب القبول علىينص 
والكليات األخرى من املدرسني العاملني الذين ترشحهم وزارة 

وتوجد هلم أماكن شاغرة يف الدبلوم العام على  آنذاك املعارف
أال يعترب قبول هؤالء معادلة لشهادهتم بدرجة البكالوريوس، 

ا على أن اهلدف األساسي من وقد نص قرار اجمللس أيض  
من شهادات  د  عال ي   أهيل ملهنة التدريس وأنهلدبلوم هو التا

مت إيقاف  3371/3311ويف العام اجلامعي  الدراسات العليا.
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برنامج الدبلوم الرتبوي ليصار إىل تقدمي برامج تدريبية مدهتا 
فصل دراسي واحد لفئات املديرين واملشرفني الرتبويني 

القيادات  ومشريف املناهج وحتت مسمى "مركز تدريب
  الرتبوية".

 أهداف المركز  
 :بشكل عام إىليهدف املركز 

  تنفيذ برامج تدريبية فاعلة تقدم للمستفيدين لتحسني
 .األداء الذايت ورفع اإلنتاجية

 لكرتونية وتوجيهها لالستفادة منها توظيف التقنية اإل
 يف تطوير األداء لتحقيق خمرجات ذات جودة ونوعية عالية. 

 مات التدريبية للقيادات الرتبوية يف خمتلف تقدمي اخلد
 التخصصات مبا يتوافق مع جمتمع املعرفة. 

  تلبية االحتياجات التدريبية النظرية والعملية لكوادر
 املؤسسات التعليمية يف مراحل التعليم املختلفة.

   تأهيل وتطوير كوادر املؤسسات التعليمية مهنيا
 وفكريا  وفق مطالب اجلودة.  

  املهارات القيادية الرتبوية مبا يتفق ومطالب تنمية
 التنمية املستدامة يف اجملتمع احلديث.

  االستشارات، القائمة على نتائج البحث  مجيعتقدمي
 العلمي، للمؤسسات الرتبوية داخل وخارج السعودية. 

   املسامهة يف حتقيق رؤية ورسالة اجلامعة وكلية الرتبية
 يب.يف جمال تطوير التعليم والتدر 

 .تصميم الربامج التدريبية وإعداد احلقائب التدريبية 
  بناء شراكة علمية يف جمال التعليم والتدريب بني

اجلامعة واملؤسسات التعليمية الرائدة داخل اململكة 
 وخارجها .

 أهداف تقويم أعضاء هيئة التدريس 
احلديثة بتقومي أعضاء هيئة القدمية و األدبيات هتمت ا

على أن هناك عددا  من  ت العديد من الدراساتالتدريس، وبرهن
جتاهات اخلاصة بالتقومي وتطبيقاهتا، ومن الذي جيب الطرق واال

أن يشرتك يف عملية التقومي، فإن املمارسني قد اتفقوا على مبدأ 

أن تقومي األداء جيب أن يساعد أعضاء هيئة التدريس على النمو 
(  إىل م7133الق )وقد أشارت عبد اخل.Rifkin,1995)) املهين

 :، وهيأهداف عملية تقومي أعضاء هيئة التدريس
 حتقيق أهداف املؤسسة التعليمية أو التدريبية. -3
 ه.عضو هيئة التدريس وزيادة فاعليت حتسني أداء -7
 .تطوير حمتوى املادة التعليمية -1
يساعد يف اختاذ قرارات موضوعية، فيما يتعلق بعضو هيئة  -3

فز وتصميم األنشطة أو الرتقية أو تأهيل أعضاء التدريس كاحلوا
 هيئة التدريس.

  التدريس  صفات عضو هيئة
 العناصر األساسية يف أداء عضو هيئة التدريس هي :    

وىل، والبحث ألكادميية يف املرتبة االتدريس والفعاليات األ 
والتأليف يف املرتبة الثانية، والصفات الشخصية لعضو هيئة 

بالتعليمات  وااللتزاماملرتبة الثالثة، والتعاون التدريس يف 
اجلامعية يف املرتبة الرابعة، وخدمة اجلامعة واجملتمع يف املرتبة 

 حبيب والعبيد. داء يف املرتبة السادسةألاخلامسة، وتنمية ا
(7136 .) 

 اجلديـدة الوظـائف أن( "7137) أمحد وضحأ كما     
 هـي والعشـرين، حلـاديا القـرن فـي التـدريس هيئـة لعضـو

 والتـدريب الرصـني، العلمـي والبحـث اإلبـداعي، التـدريس
 اجملتمع وخدمـة املسـتمر، والتعلـيم الفنيـة الـورش وعقـد الفعـال
 ". واإلنساين احمللي

اخلصائص اليت جيب أن يتحلى  (م3113) حممد حدد و      
 :، وهيضو هيئة التدريس الناجحهبا ع

مي، واملهارة يف املهنية: وتتمثل بالتمكن العلاخلصائص  -3
لتزام باملواعيد ، والتفاعل التدريس، والعدالة يف التقومي ودقته، واال

 مع املتلقني.
نفعايل، وحسن : وتتمثل يف االتزان االنفعاليةاخلصائص اال -7

الثقة بالنفس واملوضوعية، و  يف املواقف احلساسة ، فالتصر 
 از واملرونة.والدافعية للعمل واإلجن
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جتماعية: وتتمثل يف: النظام والدقة ، اخلصائص اال -1
والعالقات اإلنسانية الطيبة والتواضع، والصداقة والقيادة والتعاون 

 والتمسك بالقيم الدينية واخللقية واملظهر الالئق والبشاشة.

 الدراسات السابقة 

بعنوان" تقومي الكفاءات  ( م7131)  دراسة السليم -
ية ألعضاء هيئة التدريس يف جامعة اإلمام حممد بن املهن

دراسات العليا يف  سعود اإلسالمية من وجهة نظر طالبات ال
 جتماعية يف ضوء معايري اجلودة الشاملة.كلية العلوم اال

وهدفت الدراسة إىل بناء قائمة بالكفاءات املهنية ألعضاء 
جلودة هيئة التدريس يف التخصصات الرتبوية يف ضوء معايري ا

اء داء التدريسي ألعضلشاملة، والتعرف على مدى جودة األا
جتماعية يف جامعة اإلمام حممد هيئة التدريس بكلية العلوم اال

بن سعود اإلسالمية ، واستخدمت الباحثة املنهج الوصفي 
 أداة  ستبانة ق أهداف الدراسة، كما استخدمت االلتحقي

البة. وكانت أبرز ط 377للدراسة، ومت توزيع االستبانة على 
 :على النحو اآليتنتائج الدراسة 

توفر املعايري املرتبطة بالصفات الشخصية والعالقات  -
عضاء العلمي وتنفيذ التدريس يف أداء أ اإلنسانية والتمكن

 هيئة التدريس بدرجة كبرية.
درجة توافر املعايري املرتبطة بالتحفيز والتقومي والتعزيز  -

 بدرجة متوسطة. 
يسي ر بعنوان تقومي األداء التد( م7137بابيه ) اسة در  -

وء اسرتاتيجيات ألعضاء هيئة التدريس جبامعة الطائف يف ض
وفق مرئياهتم.  الطالب ومتطلباهتا يف التدريس املتمركزة

وهدفت الدراسة إىل تقومي األداء التدريسي ألعضاء هيئة 
امعة الطائف يف ضوء اسرتاتيجيات التدريس جبالتدريس 

الطالب ومتطلباهتا، واستخدم الباحث املنهج  يفملتمركزة ا
الوصفي لتحقيق أهداف الدراسة، كما استخدم االستبانة 

من  اعضو   316لتجميع البيانات، ومت توزيع االستبانة على 

وتوصلت الدراسة  أعضاء هيئة التدريس يف جامعة الطائف.
 :يأيتإىل نتائج أمهها ما 

التدريس ملعظم االسرتاتيجيات عضاء هيئة إن ممارسة أ -
الطالب كانت متدنية باستثناء  يفالتدريسية املتمركزة 

 اسرتاتيجية املناقشة والتطبيق العملي.
إن اجتاهات أعضاء هيئة التدريس حنو ممارسة  -

جيابية الطالب كانت إ يفاسرتاتيجيات التدريس املتمركزة 
 ولديهم رغبة يف تعلمها .

تصور مقرتح لتقومي أداء " م( بعنوان7137دراسة العودة ) -
أعضاء هيئة التدريس باجلامعات يف ضوء واجباهتم وبعض 

" . هدفت الدراسة إىل الوصول  لتصور مقرتح اخلربات العاملية
دريس باجلامعات، وذلك من لتقومي أداء أعضاء هيئة الت

وقد اتبع طالع على جتارب  بعض الدول األجنبية، خالل اال
ستبانة استخدم ا، و سرتاتيجيالتخطيط االالباحث مدخل 

عينة الدراسة  تاقتصر وقد موجهة ألعضاء هيئة التدريس، 
من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم يف اجلامعات  711على 

السعودية، وخرجت الدراسة بوضع تصور مقرتح للوصول إىل 
احلاجات  يس يف ضوءالتدر هيئة أفضل الطرق لتقومي أعضاء 

وكذلك التوجهات العاملية يف جمال تقومي أداء املنوطة هبم، 
 أعضاء هيئة التدريس. 

تقومي بعض اجلوانب ( بعنوان "م7133)  دراسة العتييب -
كادميية لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران من وجهة األ

ت الدراسة إىل معرفة درجة توافر مقومات " هدفنظر الطلبة
يز والتقومي وخدمة التحفوطرق التدريس و التمكن العلمي 

لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة جنران. واستخدم اجملتمع 
الباحث املنهج الوصفي التحليلي لتحقيق أهداف الدراسة،  

جلمع البيانات،  أداة  بانة كما استخدم الباحث االست
فرد من طالب وطالبات  111وتكونت عينة الدراسة من 

 :النحو اآليتعلى اجلامعة، وكانت أهم نتائج الدراسة 
أن التمكن العلمي يتوافر لدى أعضاء هيئة التدريس  -

 جبامعة جنران بدرجة متوسطة. 
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أن طرق التدريس الفعالة تتوافر لدى أعضاء هيئة التدريس  -
 جبامعة جنران بدرجة متوسطة.

أن التحفيز يتوافر لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة  -
 جنران بدرجة متوسطة.

توافر لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة أن التقومي ي -
 جنران بدرجة متوسطة.

أن خدمة اجملتمع يتوافر لدى أعضاء هيئة التدريس  -
 جبامعة جنران بدرجة متوسطة.

 أساليب" ( بعنوان7131)  دراسة الثويين وعبد العال
  األمريكية اجلامعات بعض يف التدريس هيئة أعضاء أداء تقومي

". هدفت العربية اجلامعات يف امنه ستفادةاال إمكانو 
الدراسة إىل التعرف على أساليب تقومي أعضاء هيئة التدريس 

ستفادة منها يف ت العربية واألمريكية، وكيفية االيف اجلامعا
تطوير منوذج تقييم ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات 
العربية. وقد استخدم الباحث منهج البحث املقارن، 

املستفادة من تقومي  من الدروس جت الدراسة بعددوخر 
أعضاء هيئة التدريس باجلامعات األمريكية لتطبيقها يف 

جتماعي ة، منها هتيئة املناخ النفسي واالاجلامعات العربي
ألعضاء هيئة التدريس، وإقامة دورت تدريبية هلم وتوفري 
املراجع الدراسية هلم للقيام بواجباهتم ، وإتاحة الفرصة هلم 

 املؤمترات والندوات العاملية.  للمشاركة يف
تصور مقرتح لتطوير  ( بعنوان"م7131) دراسة العيدروس

أداء أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات السعودية من وجهة 
هدفت نظر أعضاء هيئة التدريس جبامعات منطقة مكة. 

ف على أهم مالمح تقومي أعضاء هيئة الدراسة إىل التعر 
وفقا  ملبدأ املسؤولية اإلسالمية  التدريس باجلامعات السعودية

، والتعرف على واقع أساليب تقومي أداء عضو هيئة التدريس 

يف اجلامعات السعودية والكشف عن املتطلبات اليت ينبغي 
توافرها يف األساليب املستخدمة يف تقومي أداء أعضاء هيئة 
التدريس باجلامعات السعودية، والصعوبات اليت تواجه أعضاء 

تدريس باجلامعات السعودية. وقد استخدمت الدراسة هيئة ال
من  (7311املنهج الوصفي التحليلي وطبقت استبانة على )

) أم  أعضاء هيئة التدريس بثالث جامعات مبكة املكرمة هي
رى، وامللك عبد العزيز، والطائف(، وتوصلت الدراسة إىل الق

 ريس من مادته العلمية والعدلأمهية متكن عضو هيئة التد
نضباط، وتنويع طرق التدريس واألمانة، وأن أهم واال

اخلربة الصعوبات اليت تواجه عضو هيئة التدريس هي حمدودية 
 إطار قيمي قائم على إىل ارقتملن يقوم بالتقومي، واالف

 املسؤولية اإلسالمية. 

 منهج الدراسة 

بوصفه منهجا  التحليلي املنهج الوصفي الباحث  استخدم    
 إىل لوصولري عن  الواقع تعبريا  كميا  وكيفيا  واللتعب ،مالئما  

ت مفيدة تساعد يف وضع تطوير أعضاء هيئة استنتاجا
 -بكلية الرتبية -التدريس يف مركز تدريب القيادات الرتبوية

 .جامعة امللك سعود 

 الدراسة عينة 

الدراسة من مجيع املتدربني يف الربامج   عينةكون تت
كز تدريب القيادات الرتبوية  بكلية التدريبية اليت يقدمها مر 

الفصل الدراسي األول  يفجامعة امللك سعود -الرتبية 
هـ . وعدد هذه الربامج  مخس برامج  تدريبية 3315-3312

 .ا( متدرب   311وبلغ العدد اإلمجايل للمتدربني )

 ( 1) جدول
 :تبعاً لمتغير البرنامج عينة الدراسة

 النسبة المئوية ستبانات المستردةد االعد دربينتعدد الم البرنامج اسم
 %31 77 75 التخطيط الرتبوي
 %77 72 71 اإلشراف الرتبوي
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 النسبة المئوية ستبانات المستردةد االعد دربينتعدد الم البرنامج اسم
 %71 73 76 التطوير املهين ملشريف التدريب

 %32 73 77 أمناء مصادر التعلم
 %71 72 71 القيادة املدرسية

 ( 2جدول )
 عينة الدراسة تبعاً لمتغير سنوات الخبرة 

 النسبة المئوية لعددا سنوات الخبرة
 %35 31 سنوات 31أقل من 

 %31 51 سنة 71إىل  31من 
 %16 37 أكثر من عشرين سنة

 

 ( 3جدول ) 
 عينة الدراسة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي

   دراسةال أداة

 من االستبانة وهي الدراسة هذه يف املستخدمة األداة بناء مت     
  وقد.  البحث مبوضوع الصلة ذات األدبيات إىل الرجوع خالل

  يأيت: ما النهائية صورهتا يف االستبانة تضمنت
 اسم) وهي الدراسة جمتمع أفراد عن األولية البيانات: األول اجلزء

 .( العلمي لاملؤه -اخلربة سنوات -الربنامج
 : الدراسة أبعاد: الثاين اجلزء
 .فقرات( 1) فقراته وعدد  العلمي التمكن:  األول البعد
 .فقرات (1) فقراته وعدد الفعالة التدريس طرق: الثاين البعد
  .فقرات( 2) فقراته وعدد اإلنسانية العالقات: الثالث البعد

 اوفق   يرباع تدرج مقياس وفق الدراسة أفراد استجابات وجاءت
 (. 3للجدول )

 اتبع   الدراسة عينة بينت واليت( 3,7,1) اجلداول من يتضح     
 أن( العلمية والدرجة واخلربة الربنامج نوع) الدراسة ملتغريات
 األكثر الربناجمان ميثالن املدرسية والقيادة الرتبوي اإلشراف برنامج

  يف كثراأل هو املدرسية القيادة برنامج وكان املدربني عدد يف
 على بناء   الدراسة عينة من% 71 نسبته بلغت إذ العينة أفراد
 . املسرتدة االستبانات عدد
% 31 مبا نسبته العينة نصف يقارب ما أن اأيض   اتضح كما    

 خراآل والنصف العمل يف سنة 71 إىل 31 من اخلربة من لديهم
 من اتضح وقد. سنة 71 من أكثر أو سنوات 31 من أقل إما
 محلة من كانوا العينة من% 1 نسبة أن اأيض   السابقة داولاجل

 نسبته مبا العظمى والغالبية الدكتوراه محلة من ومثلهم الدبلوم
 من هم% 71 وميثلون والبقية البكالوريوس درجة محلة من% 23

  املاجستري درجة محلة
 
 
 

 النسبة المئوية العدد المؤهل العلمي
 %1 1 دبلوم

 %23 15 بكالوريوس
 %71 71 ماجستري
 %1 3 دكتوراه
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 (4) جدول
 مقياس االستبانة 

 درجة الموافقة طول الفترة
 رجة عاليةبد 4 -3.26

 متوسطةبدرجة  3.25 - 2.51
 بدرجة ضعيفة 2.50 - 1.76

 ال حيدث مطلقا   1.75 - 1
 

 الدراسة: صدق أداة
ستبانة على للتحقق من صدق األداة املستخدمة مت عرض اال     

وطرق ختصني يف جمال اإلدارة الرتبوية عدد من احملكمني امل
لرتبية  جبامعة امللك كلية االتدريس من أعضاء اهليئة التدريسية يف  

 إذستفاد الباحث من مقرتحات احملكمني وآرائهم، اسعود. وقد 

ضافة إداة الدراسة، متثل يف أجراء بعض التعديالت على إمت 
 وتعديل وإعادة صياغة بعض الفقرات. 

بتطبيق  وللتحقق من االتساق الداخلي لألداة قام الباحث     
حبساب معامل  وقام الباحث ( فرد71األداة على عينة من )

عرض لنتائج  أيتوفيما ي  ارتباط كل فقرة بالبعد الذي تنتمي إليه
 . رتباطمعامل اال

 ( 5جدول )
 رتباط بيرسون  لفقرات بعد التمكن العلميمعامالت ا

 بعدالعبارة بال ارتباطمعامل  العبارة رقم العبارة
 **1.227 .ة العلمية للمقررات اليت يدرسوهنان من املادو بدو أن أعضاء هيئة التدريس متمكني 3
 **1.231   .يعرض أعضاء هيئة التدريس املادة العلمية بتمكن وترتيب منطقي 7
 **1.263 .املختلفة ق يناسب مستويات الطالب وقدراهتميعاجل  أعضاء هيئة التدريس موضوعات املقرر مبستوى من العم 1
 **1.111 ة العلمية يف  مقرراهتم باملعرفة يف املقررات األخرى.يربط  أعضاء هيئة التدريس املعرف 3
 **1.131  .يقدم أعضاء هيئة التدريس مواضيع املقرر وفقا  للمستجدات العلمية 6
 **1.253 .جديدة لألفكار القائمة ايضيف أعضاء هيئة التدريس أفكار   5
 **1.171 يت يدرسوهنا.يف املقررات ال ي افكر  اميتلك أعضاء هيئة التدريس عمق   2
 **1.262 .يدرك أعضاء هيئة التدريس اجملاالت املرتبطة بتخصصاهتم 1
 **1.263 .يركز  أعضاء هيئة التدريس على اجلوانب  التطبيقية للمواد اليت يدرسوهنا 1

 **1.131 رتباط الكليمعامل اال
 

 ( 6) جدول 
 لفعالة يرسون  لفقرات بعد طرق التدريس ارتباط بمعامالت ا

 بعدرتباط العبارة بالامعامل  العبارة رقم العبارة
 **1.611 يشجع أعضاء هيئة التدريس املتدربني على استخدام التقنية  3
 **1.563 يطبق أعضاء هيئة التدريس اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف قاعة التدريب 7
 **1.571 صل مع املتدربنييستخدم أعضاء هيئة التدريس وسائل االتصال الفعالة للتوا 1
 **1.571 ينوع أعضاء هيئة التدريس يف أساليب التدريب 3
 **1.136 يربط أعضاء هيئة التدريس األنشطة التدريبية بأهداف الربنامج التدرييب 6
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 بعدرتباط العبارة بالامعامل  العبارة رقم العبارة
 **1.251 يستخدم أعضاء هيئة التدريس أسلوب  حل املشكالت يف التدريب 5
 **1.227 لربنامج التدرييب بالواقع الرتبوييربط أعضاء هيئة التدريس أهداف ا 2
 **1.635 يستضيف أعضاء هيئة التدريس أصحاب اخلربة امليدانية يف ورش التدريب إلفادة املتدربني 1
 **1.561 أثناء تنفيذ الربنامج التدرييبيف حيث أعضاء هيئة التدريس املتدربني على املشاركة واملناقشة  1

 **1.113 رتباط الكليمعامل اال
 

 (7)جدول
 رتباط بيرسون  لفقرات بعد العالقات اإلنسانيةمعامالت ا

 بعدرتباط العبارة بالامعامل       العبارة رقم العبارة
 **1.636 حرتام والتقديرقات طيبة مع املتدربني أساسها االهيئة التدريس عال ءيقيم أعضا 3
 **1.621 ر املفيديشجع أعضاء هيئة التدريس املتدربني على أساليب احلوا 7
 **1.511 يتقبل أعضاء هيئة التدريس وجهات نظر الطالب بصدر رحب 1
 **1.231 اليت ختصهم القراراتيستشري أعضاء هيئة التدريس املتدربني يف اختاذ  3
 **1.571 ةالتدريس املتدربني بعدالة ومساوايعامل أعضاء هيئة  6
 **1.533 ملتدربنييقدر أعضاء هيئة التدريس جهود وأعمال ا 5
 **1.367 يقابل أعضاء هيئة التدريس أسئلة الطالب باهتمام دون تضجر 2

 **1.113 رتباط الكليمعامل اال
عالية  ( أن األداة تتمتع بدرجة2,5,6يتضح من اجلداول )    

يتضح ذلك من خالل قيم معامل من صدق االتساق الداخلي و 
اليت تراوحت بني  عبارات و الثالثة والبعاد بني األ االرتباط الكلي

 . 1.113و  1.571

 ثبات أداة الدراسة: 

لكي تستكمل أداة الدراسة اخلصائص السايكومرتية للمقياس قام 
الباحث حبساب الثبات باستخدام معامل ألفا كرونباخ، وكانت 

 (:1)باجلدولوضح امل على النحوالنتيجة 
 (8)الجدول 

 معامل ألفا كرونباخ 
 معامل ألفاكرونباخ اراتالعب عدد البعد
 1.131 1 األول
 1.122 1 الثاين
 1.213 2 الثالث

 1.166 76 معامل الثبات الكلي

( أن األداة تتمتع بدرجة عالية من  1يتضح من اجلدول )    
 الثبات ويتضح ذلك من خالل قيم ثبات أبعاد االستبانة،

 والثبات
 الكلي لفقرات االستبانة. 

 

 الدراسة نتائج

ألعضاء  ما واقع األداء التدريسيالسؤال األول:  إجابة     
ات الرتبوية يف جامعة امللك هيئة التدريس مبركز تدريب القياد
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 وجهة نظر املتدربني  فيما خيص )التمكن  مند سعو 
 ؟العالقات اإلنسانية( -طرق التدريس الفعالة -العلمي

 
 

 (9) جدول
 التمكن العلمي:  لالبعد األو استجابات أفراد الدراسة على عبارات 

المتوسط  العبارة الرتبة
 الحسابي

 االنحراف
 المعياري 

 رقم 
 العبارة

 3 1.563 1.75 يبدو أن أعضاء هيئة التدريس متمكنني من املادة العلمية للمقررات اليت يدرسوهنا 1
 1 1.512 1.75 يدرك أعضاء هيئة التدريس اجملاالت املرتبطة بتخصصاهتم 2
مبستوى من العمق يناسب مستويات  يئة التدريس موضوعات املقرريعاجل  أعضاء ه 3

 الطالب وقدراهتم املختلفة
1.36 1.533 1 

 2 1.266 1.37 ميتلك أعضاء هيئة التدريس عمق فكرى يف املقررات اليت يدرسوهنا. 4
 3 1.235 1.12 يربط  أعضاء هيئة التدريس املعرفة العلمية يف مقرراهتم باملعرفة يف املقررات األخرى. 5
 جديدة لألفكار ايضيف أعضاء هيئة التدريس أفكار   6

 القائمة 
1.12 1.261 5 

 1 1.113 1.13 أعضاء هيئة التدريس على اجلوانب التطبيقية للمواد اليت يدرسوهنا يركز 7
 7 1.521 1.11 يعرض أعضاء هيئة التدريس املادة العلمية بتمكن وترتيب منطقي 8
 6 1.133 1.17 للمستجدات العلمية هيئة التدريس مواضيع املقرر وفقا  يقدم أعضاء  9

 1.33 المتوسط العام

مت حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسط احلسايب     
عينة الدراسة حول واقع  هلذا البعد  لتحديد وجهة نظر أفراد

داء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف مركز تدريب األ
، كما هو موضح بوية فيما خيص التمكن العلميالرت القيادات 

(  وقد بلغ املتوسط احلسايب العام لدرجة 1يف اجلدول )
مما يعين أن عينة الدراسة ( 1.33) التمكن العلميعن  املوافقة

 بعد التمكن العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس على موافقون
 تراوحت استجابات أفراد عينة الدراسة بنيو بدرجة متوسطة. 

املوافقة بدرجة فقط يف فرتة  تقع فقرتان إذ( 1.75و 1.7) 
قية الفقرات يف نطاق املوافقة بدرجة تقع ب عالية، يف حني

وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة السليم  متوسطة.
ختتلف  (  ولكنهام7133( ودراسة العتييب )م7131)السليم 

 (.م7137) مع دراسة بابيه
هلا املتوسط األعلى مرتبة  وجاءت العبارات اليت كان    
 :ا على النحو اآليتتنازلي  

ن من املادة العلمية بدو أن أعضاء هيئة التدريس متمكنو )ي -
 للمقررات اليت يدرسوهنا(. جاءت هذه الفقرة باملرتبة األوىل

هنا حصلت على درجة موافقة ( أي إ1.75مبتوسط مقداره)
 (.م7133عالية، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة العتييب)

يدرك أعضاء هيئة التدريس اجملاالت املرتبطة ) -
مبتوسط  جاءت هذه الفقرة باملرتبة الثانية (.بتخصصاهتم

هنا حصلت على درجة موافقة عالية إأي (. 1.75مقداره )
 .(م7137بابيه ) وتتفق هذه النتيجة مع دراسة

)يعاجل  أعضاء هيئة التدريس موضوعات املقرر مبستوى  -
(. يناسب مستويات الطالب وقدراهتم املختلفة من العمق

هنا ( ، أي إ1.36مبتوسط )جاءت هذه الفقرة باملرتبة الثالثة 
 حصلت على درجة موافقة متوسطة.

أعاله  إىل كون غالبية   ثالثويعزو الباحث نتيجة الفقرات ال
أعضاء هيئة التدريس هم من محلة شهادة الدكتوراه وممن هلم 

 ال التدريس. خربة طويلة يف جم



ة....أعضاء هيئة التدريس مبركز تدريب القيادات الرتبوية بكلية الرتبيواقع  أداء فايز بن عبدالعزيز الفايز:   

 

81 

أما العبارات اليت كان هلا املتوسط احلسايب األدىن فجاءت مرتبة 
 : ا على النحو اآليتتصاعدي  

)يقدم أعضاء هيئة التدريس مواضيع املقرر وفقا  للمستجدات  -
(، 1.17رتبة األخرية مبتوسط )الفقرة بامل (. جاءت هذهالعلمية

 هنا حصلت على درجة موافقة متوسطة.أي إ
يعرض أعضاء هيئة التدريس املادة العلمية بتمكن وترتيب ) -
لثامنة مبتوسط حسايب اطقي(. جاءت هذه الفقرة باملرتبة من
 .هنا حصلت على درجة موافقة متوسطة(، أي إ1.11)

)يركز  أعضاء هيئة التدريس على اجلوانب التطبيقية للمواد اليت  -
ة مبتوسط حسايب ، جاءت هذه العبارة باملرتبة السابعيدرسوهنا(

(، أي حصلت على درجة موافقة متوسطة. ويعزو 1.13)
الباحث هذه النتيجة كون أغلب أعضاء هيئة التدريس يهتمون 

هيئة  ءأكثر باجلوانب النظرية والفلسفية، كوهنم من أعضا
جتارب واسعة مع  لبعض منهم التدريس يف اجلامعة ومل يكن

 .التدريب

 (11)جدول 
 الة() طرق التدريس الفعالبعد الثاني دراسة على عباراتتجابات أفراد الاس

 المتوسط  العبارة الرتبة
 الحسابي

 االنحراف 
 المعياري

 رقم 
 العبارة

 7 1.666 1.5 يطبق أعضاء هيئة التدريس اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف قاعة التدريب 1

 1 1.531 1.66 أثناء تنفيذ الربنامج التدرييب يفحيث أعضاء هيئة التدريس املتدربني على املشاركة واملناقشة  2
 3 1.271 1.31 يشجع أعضاء هيئة التدريس املتدربني على استخدام التقنية 3

 1 1.215 1.72 يستخدم أعضاء هيئة التدريس وسائل االتصال الفعالة للتواصل مع املتدربني 4

 2 1.223 1.73 ع الرتبوييربط أعضاء هيئة التدريس أهداف الربنامج التدرييب بالواق 5

 6 1.251 1.37 يربط أعضاء هيئة التدريس األنشطة التدريبية بأهداف الربنامج التدرييب 6

 3 1.171 7.13 ينوع أعضاء هيئة التدريس يف أساليب التدريب 7
 5 1.132 7.11 يستخدم أعضاء هيئة التدريس أسلوب  حل املشكالت يف التدريب 8

 1 1.165 7.31 التدريس أصحاب اخلربة امليدانية يف ورش التدريب إلفادة املتدربني يستضيف أعضاء هيئة 9

 1.31 املتوسط العام 

مت حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسط احلسايب هلذا     
داء عينة الدراسة حول واقع األ البعد  لتحديد وجهة نظر أفراد

القيادات التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف مركز تدريب 
، كما هو موضح يف ية فيما خيص طرق التدريس الفعالةالرتبو 

(  وقد بلغ املتوسط احلسايب العام لدرجة املوافقة 31اجلدول )
( مما يعين أن عينة الدراسة 1.31)  الفعالة التدريس طرقعن 

موافقون على بعد طرق التدريس الفعالة  لدى أعضاء هيئة 
حت استجابات أفراد عينة التدريس بدرجة متوسطة. وتراو 

أربع فقرات ضمن املوافقة تقع  إذ( 1.5و  7.31الدراسة بني ) 
فقرات يف نطاق املوافقة بدرجة تقع أربع  يف حنيبدرجة عالية 

، وتقع فقرة واحدة ضمن نطاق املوافقة بدرجة ضعيفة متوسطة
( م7131وتتفق نتيجة هذه الدراسة مع دراسة السليم )السليم 

 .(م7131) ودراسة العيدروس (م7133تييب )ودراسة الع
على ا وجاءت العبارات اليت كان هلا املتوسط األعلى مرتبة تنازلي  

 :النحو اآليت
)يطبق أعضاء هيئة التدريس اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف  -

ملرتبة األوىل مبتوسط قاعة التدريب( جاءت هذه الفقرة با
ويعزو  ،قة عاليةهنا حصلت على درجة مواف(، أي إ1.5)

س بأن قناع أعضاء هيئة التدريإالباحث هذه النتيجة إىل 
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ن لديهم الكثري من ن الرتبوي وأن من امليدااملتدربني قادمو 
 .ها فيما بينهم امليدانية  اليت جيب أن يتبادلو  اخلربات

) حيث أعضاء هيئة التدريس املتدربني على املشاركة واملناقشة -
رتبة نامج التدرييب(، جاءت هذه الفقرة باملأثناء تنفيذ الرب يف 

هنا حصلت على درجة موافقة (، أي إ1.66الثانية مبتوسط )
إىل أن أعضاء هيئة التدريس ، ويعزو الباحث هذه النتيجة عالية
خربات ميدانية واسعة وأن النقاش  بأن املتدربني ذوون موقنو 

 واملشاركة له دور يف إثراء الربنامج التدرييب.
شجع أعضاء هيئة التدريس املتدربني على استخدام )ي -

(، 1.31رتبة الثالثة مبتوسط )هذه الفقرة بامل (، جاءتالتقنية
 هنا حصلت على درجة موافقة عالية.أي إ

أما العبارات اليت كان هلا املتوسط احلسايب األدىن فجاءت مرتبة 
 :على النحو اآليتا تصاعدي  

صحاب اخلربة امليدانية يف )يستضيف أعضاء هيئة التدريس أ -
رتبة الفقرة بامل جاءت هذه ورش التدريب إلفادة املتدربني(

هنا حصلت على درجة موافقة (، أي إ7.31األخرية مبتوسط )
 ضعيفة.

)يستخدم أعضاء هيئة التدريس أسلوب  حل املشكالت  -
رتبة الثامنة مبتوسط يف التدريب( جاءت هذه الفقرة بامل

 صلت على درجة موافقة متوسطة.هنا ح(، أي إ7.11)
)ينوع أعضاء هيئة التدريس يف أساليب التدريب(، جاءت  -

هنا حصلت (، أي إ7.13) هذه الفقرة باملرتبة السابعة مبتوسط
 على درجة موافقة متوسطة.

 (11ول )جد
 ) العالقات اإلنسانية( عبارات البعد الثالثاستجابات أفراد الدراسة على 

المتوسط  العبارة الرتبة
 الحسابي

 رقم العبارة االنحراف المعياري

 3 1.351 1.27 هيئة التدريس عالقات طيبة مع املتدربني أساسها االحرتام والتقدير ءيقيم أعضا 1

 7 1.313 1.23 يشجع أعضاء هيئة التدريس املتدربني على أساليب احلوار املفيد 2
 2 1.651 1.51 مام دون تضجريقابل أعضاء هيئة التدريس أسئلة الطالب باهت 3

 6 1.533 1.53 يعامل أعضاء هيئة التدريس املتدربني بعدالة ومساواه 4

 5 1.536 1.61 يقدر أعضاء هيئة التدريس جهود وأعمال املتدربني 5

 1 1.561 1.66 يتقبل أعضاء هيئة التدريس وجهات نظر الطالب بصدر رحب 6

 3 1.265 1.11 بني يف اختاذ القرارات اليت ختصهميستشري أعضاء هيئة التدريس املتدر  7

 1.53 املتوسط العام 

مت حساب التكرارات والنسب املئوية واملتوسط احلسايب هلذا     
داء عينة الدراسة حول واقع األ البعد  لتحديد وجهة نظر أفراد

التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف مركز تدريب القيادات 
وضح يف اإلنسانية على النحو امل قاتالرتبوية فيما خيص العال

( وقد بلغ املتوسط احلسايب العام لدرجة املوافقة عن 33اجلدول )
قون على ( مما يعين أن عينة الدراسة مواف1.53التمكن العلمي )

. س بدرجة عاليةلدى أعضاء هيئة التدريبعد العالقات اإلنسانية 
( 1.27و 1.11وتراوحت استجابات أفراد عينة الدراسة بني ) 

املوافقة بدرجة عالية، وتتفق نطاق فقرات ضمن ال مجيع وكانت
( ودراسة العتييب م7131)السليم يجة هذه الدراسة مع دراسة نت
 . ( م7131) ودراسة العيدروس (م7133)

على ا وجاءت العبارات اليت كان هلا املتوسط األعلى مرتبة تنازلي  
 النحو اآليت:

قات طيبة مع املتدربني ريس عالهيئة التد ء)يقيم أعضا -
حرتام والتقدير(، جاءت هذه الفقرة باملرتبة األوىل أساسها اال

، هنا حصلت على درجة موافقة عاليةإ (، أي1.27مبتوسط )
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هيئة التدريس  ءويعزو الباحث هذه النتيجة إىل استيعاب أعضا
 وأثرها يف عملية التدريب. جليدة مع املتدربنيألمهية العالقات ا

)يشجع أعضاء هيئة التدريس املتدربني على أساليب احلوار  -
(، أي 1.23مبتوسط ) ةاملفيد(، جاءت هذه الفقرة باملرتبة الثاني

، ويعزو الباحث هذه هنا حصلت على درجة موافقة عاليةإ
النتيجة إىل استيعاب أعضاء هيئة التدريس إىل ضرورة احلوار 

 .حةقضايا تربوية معاصرة على السا وإثارة
أما العبارات اليت كان هلا املتوسط احلسايب األدىن فجاءت    

 :على النحو اآليتا مرتبة تصاعدي  
ت اليت ا)يستشري أعضاء هيئة التدريس املتدربني يف اختاذ القرار  -

ا (، وهي أيض  1.11توسط )جاءت باملرتبة األخرية مب( ختصهم
 تقع ضمن نطاق درجة موافقة عالية جدا .

أعضاء هيئة التدريس وجهات نظر الطالب بصدر )يتقبل  -
ا (، وهي أيض  1.66توسط )مب (، جاءت باملرتبة السادسةرحب

 تقع ضمن نطاق درجة موافقة عالية جدا .
السابقة وفقرات هذا البعد إىل ويعزو الباحث نتائج الفقرات      

ستيعاب الكبري  لدى أعضاء هيئة التدريس بأمهية العالقات اال
 ية ودورها يف تسهيل عملية التدريب.اإلنسان

إجابة السؤال الثاني: هل هناك فروق ذات داللة إحصائية  بين 
استجابات  عينة الدراسة حول األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس 

 ؟حسب نوع البرنامج

 (12) جدول
اقع األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس بمركز تدريب القيادات و  المتدربين حول  راءآعلى البرنامج متغير لمعرفة أثر تحليل التباين األحادي 

 التربوية في جامعة الملك سعود
 الداللة اإلحصائية قيمة ف متوسط المربعات درجات الحرية مجموع المربعات مصدر التباين المجاالت

المجال األول : التمكن 
 العلمي

 1.111 1.315 352.151 3 3131.112 بني اجملموعات
 71.613 336 7631.331 داخل اجملموعات

  331 1663.111 الكلي
طرق لمجال الثاني: ا

 التدريس الفعالة
 1.111 1.315 352.151 3 551.721 بني اجملموعات

 71.613 336 7153.372 داخل اجملموعات
  331 1171.211 الكلي

المجال الثالث: العالقات 
 اإلنسانية

 1.111 6.511 31.611 3 311.111 بني اجملموعات
 1.221 336 3111.355 داخل اجملموعات

  331 3712.352 الكلي
إحصائية  داللة وجود فروق ذات  (37) اجلدول يتضح من    

داء األ حول واقع  املتدربني راء آ  بني ( 1.16)عند مستوى 
ا ج التدرييب. وهذمبجاالته الثالثة تعزى ملتغري الربنامالتدريسي 

ألداء راء املتدربني حول واقع اتوجد اختالفات يف آ نه يعين أ
هذه ومع ذلك يرى الباحث أن  امج.نالتدريسي تعزى ملتغري الرب 

ري نوعية املتدربني يف الربامج الفروق قد تعود لعدة أسباب منها تغ
 كذا اختالف احملتوى العلمي يف كل برنامج عن اآلخر.و 

مقترحات  لتطوير األداء التدريسي ألعضاء إجابة السؤال الثالث: ما ال
 ادات التربوية بجامعة الملك سعود؟هيئة التدريس بمركز تدريب القي

مت توجيه سؤال  إذهذا السؤال بطريقة كيفية  متت اإلجابة عن   
للمتدربني عن املقرتحات من وجهة نظرهم لتطوير أداء أعضاء 

ة، وبعد االطالع على هيئة التدريس مبركز تدريب القيادات الرتبوي
 :رتحات اليت ذكرها املتدربوناإلجابات نلخص أهم املق

 ربط اجلانب النظري باجلانب التطبيقي امليداين. -3
عقد دورات ألعضاء هيئة التدريس يف طرق التدريب  -7

 احلديثة.
 عمل زيارات ميدانية مصاحبة لعملية التدريب  -1
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 ثة ضرورة ربط التدريب بالتقنية احلدي  -3
استضافة خرباء من امليدان الرتبوي للمشاركة بعملية التدريب  -6

 واالستفادة من خرباهتم
 ضرورة توفري حقيبة تدريبية واضحة املعامل  لكل مقرر. -5

 : ملخص نتائج الدراسة
الدراسة من خالل إجابات أفراد العينة أن أوضحت      

نسانية عالية ات إأعضاء هيئة التدريس باملركز يتمتعون بعالق
للرفع  ا حاجة أعضاء هيئة التدريساتضح أيض  مع املتدربني و 

طرق التدريس املستخدمة إذ  من مستوى التمكن العلمي و 
ل ذلك من خالرضا عنها بدرجة متوسطة و كان مستوى ال

 :على النحو اآليتهي النتائج حول األبعاد الثالثة و 
 ::  بعد التمكن العلميأواًل 
موافقة أفراد  الدراسة على الدراسة أن  اتضح من خالل    

ا مما تبني أيض  و  هذا البعد بشكل عام جاءت بدرجة متوسطة
 :ما يأيت

موافقة أفراد  الدراسة بدرجة عالية على أن أعضاء هيئة  -3
 التدريس يدركون اجملاالت املرتبطة بتخصصاهتم.

على أن أعضاء هيئة  موافقة  أفراد الدراسة بدرجة عالية -7
 تدريس متمكنني من املادة العلمية للمقررات اليت يدرسوهنا.ال
موافقة أفراد الدراسة بدرجة متوسطة  على أن أعضاء  -3

هيئة التدريس يعاجلون  موضوعات املقرر مبستوى من العمق 
 يناسب مستويات الطالب وقدراهتم املختلفة

 :ا: بعد  طرق التدريس الفعالةثانيً 
ن موافقة أفراد  الدراسة على اتضح من خالل الدراسة أ    

ا مما تبني أيض  جاءت بدرجة متوسطة و هذا البعد بشكل عام 
 :يأيتما 
أعضاء هيئة  موافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية على أن -3

اسرتاتيجية التعلم التعاوين يف قاعة يطبقون  التدريس 
 .التدريب

ة أعضاء هيئموافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية على أن  -7
أثناء تنفيذ يف املتدربني على املشاركة واملناقشة حيثون  التدريس

 .الربنامج التدرييب
أعضاء هيئة  موافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية على أن -1

 .املتدربني على استخدام التقنية يشجعون  التدريس
 :ثالثاً: بعد العالقات اإلنسانية

د  الدراسة على اتضح من خالل الدراسة أن موافقة أفرا     
ما ا مما تبني أيض  جاءت بدرجة عالية و  هذا البعد بشكل عام

 :يأيت
هيئة  ءموافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية على أن أعضا -3

التدريس يقيمون عالقات طيبة مع املتدربني أساسها االحرتام 
 .والتقدير

موافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية على أن أعضاء هيئة  -7
 .س يشجعون املتدربني على أساليب احلوار املفيدالتدري

موافقة أفراد الدراسة بدرجة عالية على أن أعضاء هيئة  -1
 .التدريس يقابلون أسئلة الطالب باهتمام دون تضجر

 التوصيات

 .ربط عملية التدريب باملستجدات على الساحة الرتبوية -3
عقد دورات ألعضاء هيئة التدريس يف طرق التدريب  -7

 .ةاحلديث
 .الرتكيز على اجلوانب التطبيقية يف عملية التدريب -7
استضافة خرباء يف حقل امليدان الرتبوي للمشاركة يف  -1

 .ورش للمتدربني
الرتكيز على أسلوب حل املشكالت والتعلم التعاوين يف  -3

 .التدريب
 االستفادة من كل جديد يفو تنويع أساليب التدريب   -6

 .دريبيةالتقنية يف األساليب الت
  .إشراك املتدربني يف اختاذ القرارات اليت ختصهم -5
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Abstract: the Study aimed to recognize the reality of  performance of faculty members in the training programs 

offered by educational leaders training center at King Saud University, researcher has used the descriptive and 

analytical approach to achieve the objectives of the study, the questionnaire has been used as a tool to collect data, and 

the study sample consisting of (130) trainees in the training programs offered by the educational leaders training 

Center at King Saud University. The study found the most important results are: trainees agreed on the dimension of 

Scientific mastery with a moderate degree and  trainees agreed on the dimensions of teaching methods and relations 

with a high degree. 

In addition to that:   

- Approval of the members of the study a high degree that the faculty members have scientific mastery at the 

courses they teach. 

- Approval of the members of the study a high degree that the faculty members apply the cooperative learning 

strategy in the training room. 

- Approval of the members of the study a high degree that the faculty members are making share discussion with 

the trainees and have good relations with them its basis respect and appreciation. 

- The need to hold the sessions for faculty members at the modern training methods and to link training with 

modern technology. 

- The importance of hosting experts in the field of education to share the process of training and benefit from their 

expertise. 

 

Key Words: Performance , Faculty members, Leadership Training Center 
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