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Abstract:  

The purpose of the study is to investigate the students' opinions at the 

Collage of Education at Imam Abdulrahman bin Faisal University, Saudi Arabia, 

regarding their professors' competencies. Survey method was used, and the data 

were collected by conducting especially designed questionnaire. Random sample 

of 207 students, of both genders, participated in the study. Competencies were 

classified under four clusters: Professional, Personal, Knowledge, and Human. 

Findings of the study include the followings: 

Students believe that their professors possess a high degree of 

competencies. Personal competencies ranked first, professional second, 

knowledge third, and finally human. But there are no significant statistical 

differences in the responses of students in term of their sex or level of study of 

the personal, human, knowledge and professional competencies that professors 

should possess. However, there were statistically significant differences among 

students according to their gender in favor of males in the dimension of human 

competencies. As for the academic level (the academic year) there are 

differences in the total degree and in the cognitive and professional 

competencies for the benefit of the third-year students, and for the benefit of the 

second- and third-year students in the human competencies. 

Keywords: faculty member education, faculty member’ competencies, 

dimensions of competencies. 
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جبامعووة اإلمووام  الكفوواءات الواجووب توفرهووا لوودى عضووو هيئووة التوودريس بكليووة الرتبيووة . (2022). عووادل .أبووو دل ووي

–191 (،1) 8 جملوة العلووم الرتبويوة،   . عبدالرمحن بن فيصل ومدى حتققهوا مون وجهوة نظور الطوال      

165 

 

 الكفاءات الواجب توفرها لدى عضو هيئة التدريس بكلية الرتبية

  حتققها من وجهة نظر الطال جبامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل ومدى 

 (1)د. عادل سعد عبداهلل أبو دل ي

 املستخلص:

هدفت الدراسة معرفـة أهميـة الكفـاءات الواجـب توفرهـا، ومـدى حتققهـا لـدى عضـو هيئـة           

ــة الســعودية. ومت         ــن فيصــل باململكــة العربي ــة اإلمــام عبــدالرمحن ب ــة جبامع ــة الرتبي التــدريس بكلي

ا وطالبــة. وتوصــلت إىل ( طالًبــ208عشــوائية ) والعينــةه االســتبانة، اســتخدام املــنهج الوصــفي، وأداتــ

، اًلأواملهنيــة  بدرجــة عاليــة جــدًّا:    كفــاءات الواجــب توفرهــا لــدى عضــو هيئــة التــدريس      الأهميــة 

لكفـاءات الواجـب توفرهـا لـدى عضـو      وحتقـق ا . رابًعـا ، واإلنسانية ثالًثا، واملعرفية ثانًياوالشخصية 

. وعـدم  رابًعـا ، واإلنسـانية  ثالًثـا ، واملعرفية ثانًيا، واملهنية اًلأوالشخصية بدرجة عالية:  هيئة التدريس

أهمية الكفاءات الواجب حملور الدرجة الكلية بوجود فروق إحصائية وفًقا للنوع، والسنة الدراسية 

وعـدم   ،يـة واملهن ،واملعرفية ،واإلنسانية ،الشخصية بالكفاءاتو، توفرها لدى عضو هيئة التدريس

ــا للنــوع  هــا وجود ــة    ور الدرجــة الكليــة حملــ بوفًق حتقــق الكفــاءات الواجــب توفرهــا لــدى عضــو هيئ

ــاءات ،التـــدريس ــة، ولكن  وبالكفـ ــة، واملهنيـ ــية، واملعرفيـ ــاالشخصـ ــاحل  بوجـــدت  هـ ــانية لصـ اإلنسـ

حتقـق الكفـاءات الواجـب توفرهـا     ور الدرجـة الكليـة حملـ   بووجدت وفًقا للسـنة الدراسـية    ،الطالب

اإلنسانية لصـاحل  بو لصاحل السنة الثالثة، واملهنية ،عضو هيئة التدريس، وبالكفاءات املعرفية لدى

 الشخصية.بمل توجد  هاالسنة الثانية والثالثة، ولكن

 إعداد عضو هيئة التدريس، كفاءات عضو هيئة التدريس، أبعاد الكفاءات. الكلمات املفتاحية:

 

                                                           
الرتبية، جامعة ايمام عبدالرمحن بن فيرل، اململكة العربيتة  قسم أصول الرتبية، كلية أستاذ أصول الرتبية املساعدت،   (1)

 aabodally@iau.edu.sa :السعودية
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 مقدمة:

احلفـاظ علـى هويـة اجملتمعـات وتنميتهـا، وتظهـر       يف  املؤسسـات املهمـة  ُتَعّد اجلامعة اليوم مـن  

األهمية مع ما يعيشه العامل من حتـديات تقنيـة، وثقافيـة، واقتصـادية، و...، وغريهـا مـن التحـديات        

 على توظيفها لصاحل تنميتها، مع احلفاظ على هويتها الثقافية.اجملتمعات اليت تتطلب قدرة 

علـى كفـاءة مـدخالتها وعملياتهـا،      -التنموية مبسؤوليتها قيامها يف-ويتوقف جناح اجلامعة 

عضـو هيئـة التـدريس؛ إذ وجـود الكـفء يف صـفاته الشخصـية، واإلنسـانية،         املهمـة  ومن مـدخالتها  

، ومتيزهـا اجلامعـة علـى القيـام بأدوارهـا      قـدرة وإمكاناته املعرفية، ومهاراته املهنية، عامل مهم يف 

يشهده العامل اليـوم مـن تقـدم تقـين ومعـريف هائـل ومطـرد، انعكـس علـى          وتظهر أهمية ذلك مع ما 

 ااحليـاة، ومنهـ   قطاعـات قيام اقتصاده على إنتاج املعرفة وتطبيقاتهـا؛ ممـا أحـدث تغـريات جذريـة يف      

 املواكب لذلك. الكفء قطاع التعليم اجلامعي؛ مما فرض ضرورة وجود عضو هيئة التدريس

عــن خدمــة اجملتمــع والبحــث   فضــاًل-املهمــة هيئــة التــدريس  وُيَعــّد التــدريس مــن أدوار عضــو 

، خاصـة الـيت   باجلامعـات  للتمايز بـني أعضـاء هيئـة التـدريس     اًلوحموًرا لتقييم أدائه، وجما -العلمي

سوق العمل؛ فعضو هيئة التدريس الكفء عنصر مهم ها لجوهر رسالتها التدريس، وإعداد خمرجات

واحلكم على متّيزهـا  ها تقييميف  عناصرها املهمةاجلامعة وخمرجاتها، بل ذلك ُيَعّد من أداء  جلودة

 بني اجلامعات.

ــة           ــة خصــائص عضــو هيئ ــد بأهمي ــوعي يتزاي ــدأ ال ــرن احلــادي والعشــرين، ب ــع الق ــذ مطل ومن

لذا ا له؛ ، اليت إما أن تكون دافعا لتعلم الطالب أو عائًقتهالتدريس وإمكاناته، وتأثريها يف كفاء

الطـالب إيـاه؛ مبـا ميكنـه مـن تطـوير        تقيـيم فمن املهم أن يرى عضو هيئة التدريس نفسه مـن خـالل   

(، وهنـاك الكـثري   Helterbran, 2008, 126-127يكون داعما لتعلم الطالب )لشخصيته وأدائه؛ 

 Jahangiriمن اآلراء والتعريفات اليت حتاول تعريف فعالية التدريس، بيـد أن جهـانغريي، ومكيـل    

and Mucciolo (2011, 14-15    يريــان أن فعاليــة التــدريس هــي مــدى إســهام تــدريس املعلــم يف )

تـأثر  ت الفعاليـة  ههـذ ويف شخصـيته وسـلوكه،    اإلجيـابي  حتقيق تعلم املتعلم، وحتقيق األثر التعليمـي 

 كـفء اتصال بني املعلم واملتعلم؛ لذا فمن املطلوب أن يكون و عالقةالتدريس ؛ ألن خبصائص املعلم

 .ومهاراته شخصيتهيف 

 



 

  
 
 

 1443/2022( 1) العدد ،(8) اجمللد: الرتبوية العلوم جملة

134 

 مشكلة الدراسة:

عضـو هيئـة التـدريس؛     تقيـيم وأصـدقها يف  املهمـة،  مـن املصـادر الكـثرية     الطـالب  تقيـيم ُيعّد 

 بعضو هيئة التدريس مباشرة وعلى مدى طويل م، وعالقتهالتعليم اجلامعي املهمةمدخالت هم من ألن

ــي،  ــدُّ(؛ إذ 389 -388، 2018)احلميضـ ــاتهم ُتعـ ــتمرة   تقييمـ ــة مسـ ــة راجعـ ــة  ألتغذيـ ــاء هيئـ داء أعضـ

 & ,Jahangiri) أجـورهم أو مكافـتتهم أو زيـادة    همختـاذ قـرارات ترقيـات   ال، ووتطـويرهم التـدريس  

Mucciolo, ,2008, 484)هلـم يف بدايـة    مهمة؛ إذ ُتعّد تقييمات الطالب إياهم منهم ، خاصة اجلدد

 ,Laverick)هـا  يف بنـاء خـرباتهم املهنيـة وتطوير   ؛ لتأكيد أحقيـتهم بـالتعيني، واإلفـادة منهـا     عملهم

 باإلضافة إىل إفادة املسؤولني منها يف حتديد احتياجاتهم التدريبية.، (27 ,2016

من خالل ما يلحظه من توفر ، عضو هيئة التدريس كفاءةالطالب التعرف إىل مدى  وميكن

م احرتامه رأي الطالب، أو عـدم  مثل عد- هلااخلصائص اإلجيابية يف شخصيتة وأدائه؛ فعند فقدانه 

؛ إذ ال فــإن ذلــك ســيؤثر يف فعاليــة تدريســه؛ ألنــه مل يلــبِّ مــا يفّضــله الطــالب فيــه  -التعامــل معــه بــوّد

ميكن عضو هيئة التدريس أن حيدث التغيري اإلجيابي يف شخصية الطالب وسلوكه إال إذا تـوفرت  

ويؤكـد ذلـك مـا ذكـره     (، Jahangiri and Mucciolo, 2011, 22فيـه اخلصـائص اإلجيابيـة )   

التقــارير إىل ضــعف دافعيــة  إشــارة( مــن Estepp and Roberts, 2013, 180إســتب وروبــرتس )

إجيابيـة، وأن إحـدى    تعلـم  ةإجياد بيئعالج ذلك ب، وأن األحباث أظهرت أن للتعلم الطالب اجلامعيني

ه بين العالقةحتسني العمل على  عضو هيئة التدريس للبيئة الصفية،الطرق املهمة واملمكنة لتحسني 

 ، والعكس صحيح. هوأدائته اخلصائص اإلجيابية يف شخصيبتتأثر  واليتطالبه، وبني 

ــدريس     فمــنوبنــاء علــى مــا ســبق؛     ، أن تتــوفر لديــه  املهمــة مقومــات كفــاءة عضــو هيئــة الت

باإلضـافة   ،بها على طالهنية؛ مبا ينعكس إجيابيًّاملعرفية، واملنسانية، واإلشخصية، والالكفاءات 

إىل أن كلية الرتبية جبامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصـل متثـل التعلـيم الرتبـوي باجلامعـة، ومصـدر       

امليدان التعليمي؛ وهذا ما يتطلب ضرورة توفر الكفاءات املطلوبة لدى عضـو  بللعمل  املعلمنيختريج 

لواجـب توفرهـا ومـدى    ومن هنا جاءت هـذه الدراسـة للبحـث عـن الكفـاءات ا     هيئة التدريس فيها؛ 

 .حتققها لدى عضو هيئة التدريس بكلية الرتبية جبامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل
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 أسئلة الدراسة:

ما أهمية الكفاءات الواجب توفرهـا لـدى عضـو هيئـة التـدريس بكليـة الرتبيـة جبامعـة اإلمـام           .1

 عبدالرمحن بن فيصل باململكة العربية السعودية من وجهة نظر الطالب؟

مـدى حتقـق الكفــاءات الواجـب توفرهـا لــدى عضـو هيئـة التــدريس بكليـة الرتبيـة جبامعــة         مـا   .2

 اإلمام عبدالرمحن بن فيصل باململكة العربية السعودية من وجهة نظر الطالب؟

(، يف إجابـات  α < 0.06هل توجد فروق إحصـائية ذات داللـة إحصـائية، عنـد مسـتوى الداللـة )       .3

ب توفرهــا، ومــدى حتققهــا لــدى عضــو هيئــة التــدريس  الطــالب حــول أهميــة الكفــاءات الواجــ 

 بكلية الرتبية جبامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل، وفًقا للنوع، والسنة الدراسية؟

 أهداف الدراسة: 

معرفة أهمية الكفاءات الواجب توفرها لدى عضو هيئة التدريس بكلية الرتبية جبامعة اإلمام  .1

 .عبدالرمحن بن فيصل من وجهة نظر الطالب

مدى حتقق الكفاءات الواجب توفرها لدى عضو هيئة التدريس بكليـة الرتبيـة جبامعـة     معرفة .2

 اإلمام عبدالرمحن بن فيصل من وجهة نظر الطالب.

ما يتـوفر   يف معرفةواملسؤولني باجلامعة  أعضاء هيئة التدريس السبل الكفيلة مبساعدةتقديم  .3

 لى تطويرها.والعمل ع ،لدى أعضاء هيئة التدريس من الكفاءات

 أهمية الدراسة:

حماولة علمية لتعيني الكفاءات الواجب توفرها لدى عضو هيئـة التـدريس باجلامعـة،    الدراسة  .1

 .بكفاءةعضو هيئة التدريس دوره يف حتقيق وبيان أهميتها 

أعضــاء هيئـة التــدريس واملسـؤولني يف معرفــة الكفـاءات الواجــب توفرهــا     تفيـد نتــائج الدراسـة   .2

ة التـدريس، ومـدى حتققهـا لـديهم مـن وجهـة نظـر الطـالب؛ وصـوال إىل وضـع           لدى أعضـاء هيئـ  

 وتطويره.  األداءتوصيات تساعد يف تقييم 

 :مصطلحات الدراسة

جمموعـة املعـارف واملهـارات واالجتاهـات الالزمـة      ُيقصد بكفـاءة املعلـم امتالكـه     الك ف اَءة:

)شـحاتة والنجـار،   مـن خـالل أدائـه العملـي      مبختلف أدواره، اليت ميكن مالحظتها وقياسها هلقيام

2003 ،246 .) 
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جمموعــة الصــفات واملعــارف    ا:"كفــاءات عضــو هيئــة التــدريس" إجرائيًّــ     وُيعــّرُف الباحــث 

(، طبعه ومساتهالشخصية )، من لدى عضو هيئة التدريس توفرهاواملهارات واالجتاهات اليت ينبغي 

املهــاري(؛  هالعلمــي( واملهنيــة )تكوينــ  هفيــة )تكوينــ مــع طالبــه(، واملعر تــهواإلنســانية )طبيعــة عالق

 ليمارس دوره بكفاءة.

 حدود الدراسة:

علــى كفــاءات عضــو هيئــة التــدريس الشخصــية، واإلنســانية، واملعرفيــة،   اقتصــرت موضــوعيًّا .1

 واملهنية.

 كلية الرتبية جبامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصل. -وطالبات-على طالب  ت بشريًّااقتصر .2

علـى كليـة الرتبيـة جبامعـة اإلمـام عبـدالرمحن بـن فيصـل باململكـة العربيـة            مكانيًّات قتصرا .3

 السعودية.

 هـ.1439/1440لعام اجلامعي لمت تطبيق أداة الدراسة يف الفصل الدراسي الصيفي  .4

 اإلطار النظري:

إن كفـاءة عضــو هيئــة التــدريس باجلامعــة، وجــودة أدائـه تعنيــان أن تتــوفر فيــه جمموعــة مــن   

الكفاءات الالزمة ليمارس دوره املهين املطلوب منه بكفاءة وفعاليـة؛ ولبنـاء إطـار مرجعـي هلـا مّتـت       

 مراجعة األدبيات ذات العالقة مبوضوع الدراسة، الذي مّت تناوله على النحو التالي:

 : الكفاءات الشخصية:أواًل

: الصـرب،  ، نفسـي لدى املعلـم مـن جـانبني   الشخصية الواجب توفرها  الصفاتتناول  هناك من

جسـمي:  ووالرفق واحللم، والعدل واملساواة، واإلخالص يف العمـل، والصـدق، واالتـزان االنفعـالي،     

 .(338-332، 2009عبدالسالم، ) النظافة، وحسن امللبس واملظهر، وسالمة احلواس والنطق

( جمموعــة مــن 2011, 26-118) Jahangiri and Muccioloوقــدم جهــانغريي ومكيــل  

مبلبســه ونظافتــه  ه: اهتمامــمنهــا، هــماملتعلمــون لــدى معلم يرغبهــاالــيت الشخصــية  املهــاراتأفضــل 

والتأثري فيهم مبا  سعادته مبمارسته مهنته، وشغفه بتدريسهم، ووثقته بها لذاتهتقديره و ،الشخصية

 جيعلهم يرغبون أن يكونوا معلمني، وأن يكون حيويا ونشطا يف تدريسهم.

جودة التعليم اجلامعي املرتبطة بأداء عضو هيئة التـدريس، حيـدد خـري    ويف سياق ربط معايري 
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االهتمام باهليئة، وااللتزام مبواعيد احملاضرات، واحرتامه ب( صفاته الشخصية 534، 2016وجابر )

مهنتـــه واعتـــزازه بهـــا، وعـــدم التـــدخني أثنـــاء احملاضـــرة، وحســـن االســـتماع، والبشاشـــة، واملـــرح،   

( الصـدق، واألمانـة،   52، 2015حسـن )  ويضـيف لتزام بالقيم اإلسالمية. والتواضع، واحلماس، واال

، 2010) يضـيف واإلخالص، واهلدوء، واالتزان االنفعالي، واملظهر الالئق قدوًة حسنًة لطالبه.كما 

 ( القدوة، والثقة بالنفس، وااللتزام الديين واألخالقي. 185

 ثانًيا: الكفاءات اإلنسانية:

يف ســبيل بنــاء عضــو هيئــة التــدريس بيئــة تعليميــة آمنــة للطــالب؛ فهاهمــا مــور وريســكيز           

(Moore and Risquez, 2007, 54-92  يطالبانـه )ئهمبصـدق وتواضـع، ومعرفـة أمسـا     تهمعـامل مب 

ــم مهــارات االســتماع    ــيهمومنــاداتهم بهــا، وتعل ــيمهم إياهــا،   إل ــة بيــنهم،   ومراعــاةوتعل الفــروق الفردي

يف حتمـل   هموتقـديرها، وإشـراك   هميف التغلب على التوتر يف تعلمهم، وإدراك مشـاعر  تهمومساعد

يف مواجهة مشـكالتهم وحلـها، ومكافـأتهم علـى      تهمومساعدمسؤولية التدريس واملشاركة فيه، 

 جناحهم.

ــائية لتجـــارب الطـــالب   ــه دراســـات استقصـ ــتبانات اجلـــامعيني ومـــن خـــالل حتليلـ ، وآالف اسـ

( Brookfield, 2015, 42-43مدى مخسة وعشرين عاما؛ توصل بروكفيلد )على ئهم آرا استطالع

ــذين إىل أن الطــالب يفضــلون   ــم بشــر هلــم       األســاتذة ال ــى أســاس أنه ــاح وصــدق، عل ــاملونهم بانفت يع

 مشاعرهم وآراؤهم ويستحقون االحرتام والتقدير.

توصال  (،Avegno, and DeBlieux, 2012, 287ويف استطالع قام به أفغنو ودبليوكس )

 يكـون ويشـجعهم، و  زهمحيفـ أنـه  معلـم الطـب املثـالي،     يـرون أن مـن خصـائص   الطب  يمعلمأن إىل 

 هاهمـا ، مـع تركيـزه علـى احتياجـاتهم ومسـتوياتهم، ولـه مواقفـه الطيبـة جتـاههم. و         هلمقدوة جيدة 

إىل الطالب واالهتمام بهم،  هتعرف ضيفان( يEstepp and Roberts, 2013, 189إستب وروبرتس )

 بالساعات املكتبية. مراجعتهعلى هم تشجيع، و، وإظهار االحرتام هلمامجيًع معهموالتواصل 

تطلبــات جــودة عالقــات عضــو هيئــة التــدريس اإلنســانية مــع طالبــه؛ توصــل حســن    ملويف تتبــع 

ــيهم،       قيــام( إىل 52، 2015) ــادل، وحســن اســتماعه إل ــوّد واالحــرتام املتب ــى ال ــه عل ــه مــع طالب عالقت

( 866، 2009حمافظـة )  وأضـاف ومساعدتهم يف حل مشـكالتهم، وتنميتـه فـيهم حتمـل املسـؤولية.      
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بـاألخالق احلسـنة،    التزامـه وإقامة العالقات الطيبة معهـم، و  ،امتالكه مهارات التواصل مع طالبه

 طنية دون تعصب. وبالثقافة واهلوية الو

 ثالًثا: الكفاءات املعرفية:

، أن تتوفر لديه الكفايات املعرفية املهمة إن من مقومات إعداد عضو هيئة التدريس وجناحه

( يف متكنـه العلمـي، واالهتمـام بالبحـث العلمـي،      536، 2016خري وجابر )واليت حيددها الالزمة، 

ا، وعـدد سـنوات   ا وعامليًّـ ت العلميـة واملهنيـة حمليًّـ   احللقات العلمية، وعضويته باجلمعيـا بواملشاركة 

املؤمترات احمللية والعاملية. ويضيف حضوره ، والرسائل العلمية اليت أشرف عليها، وبالتدريسخربته 

إضـافية،  تعلـم  الطـالب مبصـادر   ه تزويـد  (Moore and Risquez, 2007, 40-50)مور وريسـكيز  

 .رها املهمةمادته العلمية، ومعرفته مصاد جديدومتابعته 

أبرز الكفاءات Jahangiri and Mucciolo (2011, 122-182 )وحيدد جهانغريي ومكيل 

يف وسائط  هتصميمه، وعلى تطوير احملتوى التعليمي وتنظيمته قدر يف لعضو هيئة التدريس املعرفية

 . الطالب ُيسهل فهممبا  ؛...( تعليمية متعددة )فيديوهات، ورسوم متحركة، ورسوم بيانية،

ــد )  ــلون   Brookfield, 2015, 43-49وتوصــل بروكفيل ( إىل أن الطــالب اجلــامعيني يفض

، ولـذلك  منـه  امهمـة ومفيـدة هلـم، وجيـب تعلمهـ      معـارف، ومهـارات، ومبـادئ    ملـديه  الـذين  األساتذة

التسـويغ  ، ولديـه  ريسبالتـد ا يف مادته العلمية، ولديـه جتربـة كـبرية    ثالثة مؤشرات: أن يكون خبرًي

 صفية.ال همارساتملاملنطقي للطالب 

 رابًعا: الكفاءات املهنية:

 املهمة، أن يكون متمكًنـا مـن طـرق    عضو هيئة التدريس لدىإن من معايري الكفاية املهنية 

ا يف مواعيـد  ، ومنضـبطً لعملـه ا ا يف عمله، ومتفرغًـ ا يف إعداد دروسه، ومنظًمتقويم الطالب، وجيًد

 .(341-339، 2009عبدالسالم، ) ا تقنيات التعليم احلديثةومع طالبه، ومستخدًمدروسه 

، علـى مـدى مخسـة عشـر     اسـتطلع الـذي  -( Walker, 2008, 64-67األسـتاذ ولكـر )   هـذا و

ــ ــها، آراء عاًم ــة ب طالب ــة الرتبي ــة لألســتاذ صــفات توصــل إىل أن مــن ال  -كلي ــز املهني التحضــري  :املتمي

ل توقعات عالية حنـو الطـالب، واإلبـداع    ل حول التدريس والطالب، ومْحللدرس، واإلجيابية والتفاؤ
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 باالرتيـاح لفصـوهلم، واحـرتام خصوصـياتهم ومشـاعرهم، واالعـرتاف       هم، وتنمية شعورهميف تدريس

 باخلطأ واالعتذار للطالب منه.

(، إىل أن طـالب  Avegno, and DeBlieux, 2012, 286-288وتوصل أفغنو ودبليـوكس ) 

، ويدرسـهم حبمـاس   ة الطـالب ، ويـدعم اسـتقاللي  يضـبط الفصـل   الـذي طب الطوارئ يفضلون املعلم 

علـى   مـع إرشـادهم  وجييب عـن أسـئلتهم بوضـوح،     الدرس،ومبهارات تدريسية فعالة، ويقدم أهداف 

يــة ، وخيلــق بيئــة تعليمنشــط هيعتقــدون أنــ اخــتالف مســتوياتهم. كمــا توصــال إىل أن معلمــي الطــب  

ــى    ــادر عل ــة، ويســتخدم        تكييــفمناســبة، وق ــة ويســتخدم مواردهــا املتاحــة بفعالي ــع البيئ ــيم م التعل

تفاعلي قائم على تدفق األسئلة واإلجابات بينه وبني بأسلوب  ويدّرس، مناسبةاسرتاتيجيات تدريسية 

بـنعم أو  أكثـر مـن إجـابتهم     تفكريهـم ، الـيت تتطلـب   تهمملناسبة ملسـتويا امع طرحه األسئلة ، طالبه

 كاٍف للتفكري واإلجابة.  هم وقتانتظاروت متعددة لإلجابة، الواال، مع مساحه هلم مبح

ألفضـل   اًل( دلـي Jahangiri and Mucciolo, 2011, 185-249وقـدم جهـانغريي ومكيـل )   

ونطـق الكـالم ونغمتـه بشـكل      ،: قـدرة املعلـم علـى اسـتخدام لغـة اجلسـد      هـا ، منةاملهنيـ  الكفاءات

تفاعليًّـا   اًل، وتكوينـه اتصـا  للـدرس  وحتضـريه ، بالتدريسالوسائط التقنية املتعددة  دجمهمناسب، و

 باإلجابة والنقاش. املشاركةعلى  الطالب قائًما على حتفيز

 الدراسات السابقة:

سانشيز دراسة  دراسات تناولت أهمية الكفاءات الواجب توفرها لدى عضو هيئة التدريس: - أ

 & Sánchez, Martinez-Pecino, Rodríguez)ومـيلريو  ومـارتينيز بيتشـينو ورودريغيـز    

Melero, 2011)   ،اليت هدفت معرفة وجهات نظر الطالب عن دور األستاذ اجلامعي املثـالي

( طالبــا مــن  1669عشــوائية مــن ) تهــاعين، وواســتخدمت املــنهج الوصــفي، وأداتهــا االســتبانة  

إىل أن أكثـــر اخلصـــائص امعـــات أســـبانيا، وتوصـــلت جبطـــالب كليـــة العلـــوم االجتماعيـــة 

ا، ويوضـح  يف تدريسه من مهـارات االتصـال اجليـد، ومنظمًـ    متمكًنا هي: أن يكون  املفضلة

 عالقتــه مــع الطــالب   يف  منفتًحــاا بطالقــة، وأن  الواجبــات املطلوبــة مــن الطــالب، ومتحــدثً    

، وعلى أساس من االحرتام واألخالق الطيبة، وأن يكون سـهل التحـدث معـه، وغـري     مجيعهم

 متسلط، وعادال معهم.
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امعة البلقاء التطبيقية بـاألردن، ومنهجهـا الوصـفي، وأداتهـا     جب( 2012)بين ارشيد، ودراسة 

ــا االســتبانة ــة،  1400)، وعينته ثانًيــا،  يةالتدريســو، اًلأو ةاجلســمي وجــاءت الصــفات ( طالــب وطالب

 ، والسنة الدراسية.فروق إحصائية وفًقا للنوع ووجودرابًعا،  ةاإلنسانيوثالًثا،  ةاملعرفيو

 ومنهجهــااملدرســة العليــا لألســاتذة ببوزريعــة بــاجلزائر،   ب( 2012)لطيفــة ومليكــة، دراســة و

 الصـفات املرتبطـة بالوسـائل التعليميـة     وجـاءت ا، ( طالبًـ 180)، وعينتهـا  الوصفي، وأداتهـا االسـتبانة  

 ، وبالشخصية.بالقيم، وباإلدارة الصفية ومنط القيادة، وبطرق التدريسثم ، أكثر أهمية

كليـة العلـوم االجتماعيـة جبامعـة املسـيلة      ب( 2013)الطـاهر ومصـطفى وزيـن الـدين،     دراسة و

الصـفات   وجـاءت ا وطالبـة،  ( طالبًـ 114)، وعينتهـا  باجلزائر، ومنهجهـا الوصـفي، وأداتهـا االسـتبانة    

 فروق إحصائية وفًقا للنوع. وعدم وجود، ثالًثااملهنية و، ثانًياالنفسية و، اًلأواالجتماعية 

 ,Douna, Kyridis, Zagkos)دونا وكرييديس وزاجكوس وزيونتاكي وبانـديس  دراسة و

Ziontaki, & Pandis, 2015)           الـيت هـدفت معرفـة خصـائص األسـتاذ اجلـامعي املثـالي مـن وجهـة

( طالـب  200عشـوائية مـن )  ، وعينتهـا  نظر الطالب، واستخدمت املنهج الوصـفي، وأداتهـا االسـتبانة   

ال أن أهــم اخلصــائص الشخصــية:  نتائجهــامــن املدرســة الرتبويــة يف جامعــة أرســطو اليونانيــة، ومــن  

ا يف أســلوبه، وال يكــون رمسيــا يف يعــرف نفســه علــى أســاس مظهــره اخلــارجي، وأال يكــون ســاخًر

ا مـــع الطـــالب منفتحـــا علـــيهم، مظهــره، وأهـــم اخلصـــائص اإلنســـانية: أن يكـــون حمرتمــا، وودودً  

مــع الطــالب، واخلصــائص املعرفيــة: أن يكــون متمكنــا يف ختصصــه العلمــي، ومطلًعــا   اًلاصــومتو

باستمرار على اجلديد يف ختصصه، وقادرا علـى حتويـل النظريـة إىل تطبيـق، ويشـجع التخصصـات       

العلميــة املختلفــة، واخلصــائص املهنيــة: أن يكــون قــادرا علــى تبســيط املعرفــة، وغــري متقيــد بطــرق   

قليديــة، ويــدعم تدريســه بــاحلوار مــع الطــالب، ويســتخدم التقنيــات احلديثــة يف     تــدريس حمــددة وت

 تدريسه.

( الـيت هـدفت معرفـة الصـفات واخلصـائص      Kim & Olson, 2016كيم وأولسـن ) دراسة و

اليت يفضلها الطالب يف أساتذة اجلامعة الصينية وآثارها يف تعلمهم، واسـتخدمت املـنهج الوصـفي،    

( طالبـا مـن ثـالث جامعـات صـينية، وتوصـلت إىل أن       225عشـوائية مـن )  نتهـا  ، وعيوأداتها االسـتبانة 

ا، وتوقعاتـه  خـبريا يف عملـه، ومهتمـا بطالبـه، ومرحًـ     أسـتاذهم  أكثر ما يفضله الطالب: أن يكون 

  ا.عالية عن الطالب، وحماضرا قويًّ
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دراسـة   :دراسات تناولت مدى حتقق الكفاءات الواجب توفرها لـدى عضـو هيئـة التـدريس     - ب

امعة جازان باململكة العربية السعودية، ومنهجها الوصـفي،  جب( بكلية الرتبية 2011)التل، 

( طالبــا، وتوصــلت إىل تــوفر املقومــات الشخصــية مبســتوى  368) ، وعينتهــاوأداتهــا االســتبانة

 ال توجد فروق إحصائية وفًقا للسنة الدراسية.ومرتفع، 

بالســـودان، ومنهجهـــا الوصـــفي، وأداتهـــا  ( جبامعـــة كســـال2012)أمحـــد وحجـــة، دراســة  و

ــتبانة ــا االسـ ــلت إىل  232)، وعينتهـ ــة، وتوصـ ــا وطالبـ ــوفر( طالبـ ــة  تـ ــات املهنيـ ــة الكفايـ ــة عامـ بدرجـ

 .للتدريسية، واإلنسانيةمتوسطة، وأيًضا 

ــا  2014)خمـــامرة، دراســـة و ــة اخلليـــل، ومنهجهـــا الوصـــفي، وأداتهـ ( بكليـــة الرتبيـــة جبامعـ

ــ( 113)، وعينتهــا االســتبانة بدرجــة متوســطة،  عامــةا وطالبــة، وتوصــلت إىل تــوفر الكفايــات  طالًب

والسـنة  فـروق إحصـائية وفًقـا للنـوع،      وعدم وجـود ، لإلنسانيةمتوسطة للتدريسية، و وبدرجة كبرية

 .الدراسية

كلييت الرتبية والشريعة جبامعـة الكويـت، ومنهجهـا الوصـفي،     ب( 2014)الياسني، دراسة و

( طالبة، وتوصلت إىل توفر الصفات املهنية بدرجة مرتفعـة، وأيًضـا   300)، وعينتها وأداتها االستبانة

 التمكن العلمي واملهين.، والشخصية، والسلوك والتعامالت حملاور

، ( جبامعة البلقاء التطبيقية، ومنهجها الوصفي، وأداتها االستبانة2016)السعايدة، دراسة و

 جملـاالت بدرجة متوسطة، وأيًضـا   مهارات التدريس توفرىل ( طالبا وطالبة، وتوصلت إ358)وعينتها 

فـروق إحصـائية وفًقـا للنـوع، والسـنة       ووجـود االتصال والتواصـل،  والتنفيذ، والتخطيط، والتقويم، 

 الدراسية.

تقويم الكفاءات املهنية ألعضاء هيئة التـدريس جبامعـة أم البـواقي    ل( 2015)وسيلة، دراسة و

( طالبـــا وطالبـــة، وتوصـــلت إىل 243)، وعينتهـــا ، وأداتهـــا االســـتبانةبــاجلزائر، ومنهجهـــا الوصـــفي 

 .ي التدريسية، واإلنسانيةُبعَدلبدرجة متوسطة، وأيًضا  عامةامتالك الكفاءات املهنية 

 :دراسات تناولت أهمية الكفاءات الواجب توفرها، ومدى حتققها لدى عضو هيئة التدريس - ت

، جبامعـات أوروبيـة خمتلفـة    (Bélanger & Longden, 2009بيالجنـر ولونغـدين )  دراسـة  

توصــلت وممـا  ا، ( طالبًـ 1883) وعينتهـا  اإللكرتونيـة، ومنهجهـا الوصـفي، وأداتهـا االسـتبانة     
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ا بنفسـه، وذا حـس فكـاهي، وطيًبـا     واثقًـ عضو هيئىة التـدريس   أن يكون: الشخصيةإليه ب

تطلبـــات مب والتعريـــفالفصـــل: التحضـــري اجليـــد، ب، ووقـــد حتققـــت عنـــده بـــالواقعخلوًقـــا، 

أسـلوب التـدريس: شـرح املـادة     بو ا،ضعيًف كان حتققها عندهبيئة التعلم، و وإجيابيةالدرس، 

والتمكن من مهارات االتصال الفعال، وربط املادة العلمية بواقع ، بطريقة مشوقةوبوضوح، 

ب إىل حياة الطالب، ومناسبة أساليب تقـويم الطـالب، وتقـديم تغذيـة راجعـة، وإحالـة الطـال       

ا، ووجود ضعيًف عندهحتققها وكان الوقت احملدد، بقراءات إضافية مناسبة، وإنهاء الدرس 

 فروق إحصائية وفًقا للنوع.

 التعليق على الدراسات السابقة:

دراسة الكفاءات الواجب توفرهـا لـدى عضـو هيئـة     ب االهتماميف  ةاحلالي الدراسةاتفاقها مع 

 تعلـم يف دعـم   هميتهـا طبيعـة العالقـة بينـه وبـني طالبـه، وأ     يف  هالتأثريالتدريس ومدى حتققها؛ نظرا 

 -(Bélanger & Longden, 2009ماعدا دراسة بيالجنـر ولونغـدين )  -انقسمت مجيعها و الطالب.
مـدى   عـن وأخـرى  ، أهمية الكفاءات الواجب توفرها لدى عضـو هيئـة التـدريس    عنما بني دراسات 

 الوصفي، وجمتمعها من الطالب، وأداتها االستبانة.استخدمت مجيعها املنهج ها. وحتقق

بــني دراســة الكفــاءات الواجــب   جبمعهــاالدراســات الســابقة  عــنالدراســة احلاليــة  وختتلــف

، الدراسـات السـابقة   هااألبعاد اليت تناولتمشوهلا  معها، قتوفرها يف عضو هيئة التدريس ومدى حتق

اإلضـافة إىل اقتصـارها علـى كليـة الرتبيـة جبامعـة       الكفاءات إىل أربعة أبعاد منفصـلة، ب  هاتصنيفو

يف حتديد مشكلة الدراسة احلاليـة، وصـياغة    هااإلمام عبدالرمحن بن فيصل. وقد أفاد الباحث من

 تساؤالتها، وبناء إطارها النظري، وتصميم أداتها، وحتليل نتائجها وتفسريها. 

 الطريقة واإلجراءات:

 منهج الدراسة: 

م املـــنهج الوصـــفي بأســـلوبه املســـحي، جلمـــع ااســـتخدمت  ث وأهدافـــه؛يف ضـــوء أســـئلة البحـــ

ألهميـة الكفـاءات الواجـب توفرهـا لـدى أعضـاء هيئـة التـدريس بكليـة الرتبيـة            البيانات الكاشـفة 

إىل  ا؛ ملعرفـة واقعهـا احلـالي، ومـدى حاجتهـ     باجلامعة، ومدى حتققها لديهم من وجهـة نظـر طالبهـم   

 (.190، 2014، )عبيدات وعبداحلق وعدسالتطوير 
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 جمتمع الدراسة:

جبامعـــة اإلمـــام  مجـــيعهمكليـــة الرتبيـــة  -طالبــات -الدراســـة مـــن طـــالب و يتكــّون جمتمـــع 

 طالبة(. 490ا وطالًب 211) 801عبدالرمحن بن فيصل باململكة العربية السعودية، وعددهم 

 عينة الدراسة:

% مـن اجملتمـع الكلـي.    29.6نسـبة  بطالبـة(،   131ا وطالبًـ  85) 208تتكون عينة الدراسة من 

 ا أفرادها وفق النوع، السنة الدراسية:، موزًعطبقيةبطريقة عشوائية ها ومّت اختيار

 (1جدول )
 توزيع عينة البحث وفق النوع، السنة الدراسية

 املتغري
السنة الدراسية النوع 

 
 اجملموع

 الرابعة الثالثة الثانية طالبة طالب

 208 91 99 18 131 85 العدد

 %100 44.0 48.8 8.2 53.3 35.8 النسبة

 أداة البحث:

، أهمية الكفاءات الواجـب توفرهـا لـدى عضـو هيئـة التـدريس       ين:حموراستبانة من  صممت

 ، ولكــل منهمــا أربعــة أبعــاد: هيئــة التــدريس عضــومــدى حتقــق الكفــاءات الواجــب توفرهــا لــدى   و

 املهنية.؛ واملعرفية؛ واإلنسانية؛ والشخصية

(، 6مهمـة بدرجـة عاليـة جـدًّا )    للمحـور األول  وتكّون مقياس االستبانة من مخسة مستويات: 

ــة )  (، مهمــة بدرجــة  2(، مهمــة بدرجــة منخفضــة ) 3(، مهمــة بدرجــة متوســطة ) 4مهمــة بدرجــة عالي

(، 4(، متحققــة بدرجــة عاليــة ) 6متحققــة بدرجــة عاليــة جــدًّا )  اآلخــر(. وللمحــور 1منخفضــة جــدًّا )

 (.1(، متحققة بدرجة منخفضة جدًّا )2(، متحققة بدرجة منخفضة )3متحققة بدرجة متوسطة )

 

                                                           
  لسنة  المييرن ي  ابيداينبا ينةم   الدااين   اىل؛  عدد طالب السنة  الدااين   اىل؛ أل ىلا البنالب اولنينبلل ة ا ن  المجة ن   ن      مل يُذكر

 . ابجلام  
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 :ثباتهاو صدق األداة

ــة ، بعرضــها االســتبانةمت التأكــد مــن صــدق  : صــدق األداة ــى جمموعــة مــن  ، يف صــورتها األولي عل

احملكمــني، مــن أعضــاء هيئــة التــدريس املتخصصــني، وحتكيمهــا مــن حيــث: مــدى وضــوح  

صــياغة العبــارات، ومــدى انتمــاء كــل عبــارة إىل حمورهــا، وأهميتهــا، مــع إضــافة مــا يرونــه   

مّت التأكد مـن صـدق   و .يف ضوئها غالبيتهم وإجراء التعديالت مبلحوظاتمناسبا. ومت األخذ 

، وتراوحـت معامـل   باستخدام معامالت ارتبـايف )بريسـون(  ألبعاد االستبانة، ي االتساق الداخل

أهمية الكفاءات الواجب توفرها لدى عضو هيئة ( ألبعاد حمور 0.90-0.86االرتبايف ما بني )

حتقـق الكفـاءات الواجـب توفرهـا لـدى      ألبعـاد حمـور مـدى     (0.82-0.84، وما بني )التدريس

دالة  االستبانةألبعاد مجيعها أن قيم معامالت ارتبايف )بريسون(  واتضح ،عضو هيئة التدريس

 صدق االتساق الـداخلي  يعين حتقق مؤشرات(؛ مما α < 0.06إحصائيًّا عند مستوى الداللة )

 ، والثقة يف نتائجها.لالستبانة

، (نبـاخ معامل ألفا كرو) مت التأكد من ثبات األداة باستخدام طريقة االتساق الداخلي ثبات األداة:

(، 0.96فمعامـل ثبــات حمـور أهميــة الكفـاءات الواجــب توفرهـا لــدى عضـو هيئــة التــدريس )     

حمـور  و(، 0.94واملهنيـة )  ،(0.82واملعرفيـة )  ،(0.86واإلنسـانية )  ،(0.82وأبعاده: الشخصية )

(، وأبعــاده: الشخصــية 0.92حتقــق الكفــاءات الواجــب توفرهــا لــدى عضــو هيئــة التــدريس )   

(؛ ممــا يعــين حتقــق مؤشــرات  0.88واملهنيــة ) ،(0.89واملعرفيــة ) ،(0.86اإلنســانية )و ،(0.81)

 ، والثقة يف نتائجها.االستبانةثبات 

 أساليب املعاجلة اإلحصائية:

  االستبانةحلساب معامل ثبات  (ألفا كرونباخ)معامل. 

  لالستبانةحلساب صدق االتساق الداخلي  (بريسون)معامل ارتبايف. 

 إلجابات.لسابية واالحنرافات املعيارية املتوسطات احل 

 ــار ــاين األحــادي )  ، و(t-test) "ت" اتاختب ــل التب ــل Scheffe(، وشــيفيه )ANOVAحتلي (، وأق

 .الطالبحلساب الفروق اإلحصائية بني متوسط إجابات  (LSDفرق دال )

  (، وعاليـة  6.00-4.21لمتوسط احلسابي بني )لا عالية جدًّدرجة إىل  الطالبمت تصنيف إجابات
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ــة )3.40-2.51متوســـطة )و(، 3.41-4.20) ــدًّا ) 2.50-1.81(، ومنخفضـ ــة جـ -1.00(، ومنخفضـ
1.80.) 

 نتائج الدراسة ومناقشتها:

السؤال األول: ما أهميـة الكفـاءات الواجـب توفرهـا لـدى عضـو هيئـة التـدريس بكليـة          إلجابة  .1

العربيــة الســعودية مــن وجهــة نظــر     الرتبيــة جبامعــة اإلمــام عبــدالرمحن بــن فيصــل باململكــة       

مت حســاب املتوســطات احلســابية، واالحنرافــات املعياريــة، ويوضــح ذلــك اجلــدول        ؛الطــالب؟

 التالي:

 (2جدول )
ور أهمية الكفاءات الواجب توفرها لدى حملاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات الطالب 

 عضو هيئة التدريس

 الكفاءات املهنية م
 املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف 

 املعياري

ب
رتتي

ال
 

 الدرجة

32 
تزويد الطالب خبطة دراسة املقرر متضمنة 

 البيانات املهمة هلم.
 عالية جدًّا 1 0.62 4.89

 عالية جدًّا 2 0.61 4.88 احلفاظ على خصوصية الطالب. 39

 عالية جدًّا 2 0.66 4.88 مراعاة الفروق الفردية بني الطالب. 41

35 
إبالغ الطالب عند االضطرار للتأخر أو الغياب 

 عن احملاضرة.
 عالية جدًّا 4 0.64 4.85

 عالية جدًّا 6 0.53 4.82 االلتزام باحلضور يف الساعات املكتبية املعلنة. 34

46 
الشرح بلغة واضحة ومعّبرة عن معاني الكالم 

 )االتصال اللفظي(.
 عالية جدًّا 5 0.50 4.81

 عالية جدًّا 5 0.52 4.81 بيئة تعليمية آمنة وإجيابية للطالب.توفري  31

60 
مناقشة الطالب يف درجاتهم ومستوياتهم 

 وتزويدهم بتغذية راجعة فيها.
 عالية جدًّا 5 0.54 4.81

 عالية جدًّا 9 0.50 4.59 إعالن أوقات الساعات املكتبية للطالب. 33
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 الكفاءات املهنية م
 املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف 

 املعياري

ب
رتتي

ال
 

 الدرجة

 عالية جدًّا 9 0.56 4.59 ومتسلسلة.عرض املادة العلمية بطريقة منظمة  44

 عالية جدًّا 9 0.58 4.59 املوضوعية يف تقويم أداء الطالب. 49

38 
احرتام زمالئه أعضاء هيئة التدريس اآلخرين 

 وعدم اإلساءة إليهم.
 عالية جدًّا 12 0.59 4.58

 عالية جدًّا 13 0.54 4.55 االهتمام بإرشاد الطالب أكادمييا ودعمهم. 40

36 
االلتزام ببداية وقت احملاضرة ونهايته 

 واالستفادة منه.
 عالية جدًّا 14 0.81 4.53

 عالية جدًّا 16 0.55 4.52 التنويع يف أساليب تقويم أداء الطالب. 48

استخدام طرق التدريس بأسلوب تفاعلي جيذب  43

 الطالب ويشوقهم للمشاركة.

 عالية جدًّا 16 0.59 4.52

 عالية جدًّا 18 0.80 4.69 تدريس الطالب. التنويع يف طرق 42

45 
استخدام اإلشارات وتعابري الوجه )االتصال غري 

 اللفظي( يف دعم الشرح.
 عالية جدًّا 18 0.88 4.64

48 
توظيف الوسائط املتعددة التعليمية يف شرح 

 املادة العلمية.
 عالية جدًّا 19 0.88 4.62

38 
يتم الغياب تعوي  الطالب عن احملاضرة اليت 

 عنها.
 عالية 20 1.11 4.08

 عالية جدًّا 1 0.48 4.56 الدرجة الكلية 

   الشخصيةالكفاءات  م

 عالية جدًّا 1 0.61 4.88 االلتزام األخالقي يف السلوك. 2

 عالية جدًّا 1 0.64 4.88 التحلي باإلخالص واألمانة. 5

 جدًّاعالية  3 0.52 4.52 الثقة بالنفس وعدم التدردد. 3

 عالية جدًّا 4 0.50 4.51 االهتمام بالنظافة وحسن املظهر. 10

 عالية جدًّا 6 0.55 4.68 االتزان يف االنفعاالت وردود األفعال. 1

 عالية جدًّا 6 0.83 4.68 التواضع وعدم التعالي. 4
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 الكفاءات املهنية م
 املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف 

 املعياري

ب
رتتي

ال
 

 الدرجة

 عالية جدًّا 8 0.89 4.63 تقّبل النقد وامللحوظات بصدر رحب. 8

 عالية جدًّا 8 0.88 4.34 والنشايف. التمتع باحليوية 9

 عالية جدًّا 9 0.89 4.24 االتصاف باملرح وبشاشة )طالقة( الوجه. 6

 عالية 10 1.02 4.04 سالمة اجلسم واحلواس. 8

 عالية جدًّا 2 0.48 4.61 الدرجة الكلية 

   املعرفية الكفاءات م

 جدًّاعالية  1 0.63 4.88 التمكن من املادة العلمية. 23

اختيار الكتاب املقرر املناسب لتدريس املادة  29

 العلمية.

 عالية جدًّا 2 0.65 4.81

 عالية جدًّا 3 0.81 4.65 ربط املادة العلمية حبياة الطالب وبيئتهم احمللية. 25

الثقافة الواسعة وتوظيفها يف تدريس املادة  26

 العلمية.

 عالية جدًّا 4 0.82 4.49

 عالية جدًّا 6 0.89 4.40 الطالب على اجلديد يف املادة العلمية.اطالع  24

28 
حتفيز الطالب على حّب املادة العلمية والقراءة 

 فيها أكثر.
 عالية جدًّا 5 0.82 4.32

 عالية جدًّا 8 0.89 4.26 ربط املادة العلمية باملواد الدراسية األخرى. 28

30 
مناسبة توجيه الطالب إىل مراجع إضافية 

 للمادة العلمية.
 عالية 8 1.01 4.05

 عالية جدًّا 3 0.61 4.46 الدرجة الكلية 

   الكفاءات اإلنسانية م

 عالية جدًّا 1 0.64 4.83 جتنب إحراج الطالب أو تأنيبهم أمام اآلخرين. 18

15 
احرتام الطالب على اختالف شخصياتهم 

 ومستوياتهم.
 عالية جدًّا 2 0.68 4.59

 عالية جدًّا 3 0.50 4.55 اإلصغاء إىل الطالب باهتمام وتركيز. 12

 عالية جدًّا 4 0.59 4.69 التعامل مع الطالب بوّد ولطف. 11
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 الكفاءات املهنية م
 املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف 

 املعياري

ب
رتتي

ال
 

 الدرجة

 عالية جدًّا 6 0.81 4.68 تشجيع الطالب على املناقشة وإبداء الرأي. 14

 عالية جدًّا 5 0.58 4.65 مراعاة مشاعر الطالب وظروفهم. 16

18 
الطالب على االجتهاد يف تعلمهم حتفيز 

 وحياتهم.
 عالية جدًّا 8 0.83 4.63

13 
التعرف إىل احتياجات ومشكالت الطالب 

 ومساعدتهم فيها.
 عالية جدًّا 8 0.80 4.43

 عالية جدًّا 9 0.81 4.38 احلرص على مناداة الطالب بأمسائهم. 20

 عالية جدًّا 10 0.96 4.26 استقبال اتصاالت الطالب عرب وسائل التواصل. 19

 عالية 11 0.99 4.01 مشاركة الطالب يف فعالياتهم وأنشطتهم. 22

21 
االهتمام باالطمئنان على الطالب الغائبني عن 

 احملاضرة.
 عالية 12 1.12 3.90

 عالية جدًّا 4 0.60 4.44 الدرجة الكلية 

أهمية الكفاءات الواجب الدرجة الكلية حملور 

 هيئة التدريستوفرها لدى عضو 
 عالية جدًّا  0.42 4.64

( أهميــة عاليــة جــدًّا للكفــاءات الواجــب توفرهــا لــدى عضــو هيئــة         2يتضــح مــن اجلــدول )  

، وعالقاتـه  شخصـيته  يفأهميـة كفـاءة عضـو هيئـة التـدريس       الطـالب  التدريس؛ مما يؤكـد إدراك 

ــق النتيجــة مــع     اإلنســانية، وإمكاناتــه املعرفيــة،    ــدين   وأدائــه املهــين. وتتف دراســات: بيالجنــر ولونغ

(Bélanger & Longden, 2009)الطـاهر  ؛ و(2012)لطيفـة ومليكـة،   و(؛ 2012)بين ارشـيد،  ؛ و(

 ,Dounaدونـا وكرييـديس وزاجكـوس وزيونتـاكي وبانـديس )     ، و(2013ومصطفى وزيـن الـدين،   

, 2015Kyridis, Zagkos, Ziontaki, & Pandisو (؛( كيم وأولسنKim & Olson, 2016.) 

األهمية بـني عاليـة وعاليـة جـدًّا؛ ممـا يؤكـد إدراك       درجة  تراوح( 2كما يتضح من اجلدول )

الطالب أهمية توفر هذه األبعاد والعبارات لدى عضو هيئة التدريس، وفيمـا يلـي عـرض نتـائج كـل      

 ُبعد على حدة وتفسريها:
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 جـدًّا، عـدا العبـارة     ، فالعبـارات مجيعهـا صـنفت أهميتهـا عاليـة     اًل)الكفـاءات املهنيـة( أو   جاءت

ــة؛ وقــد يرجــع ذلــك إىل إدراك   38) ــة    الطــالب ( الــيت أهميتهــا عالي أهميــة أن يكــون عضــو هيئ

ا يف تدريسهم بطريقة سهلة وممتعة، وتقـويم أدائهـم األكـادميي وفـق قـدراتهم،      التدريس ماهًر

ــع دراســـ   ــة مـ ــق النتيجـ ــيد،   يتوتتفـ ــين ارشـ ــة،  و(؛ 2012)بـ ــة ومليكـ ــاهر ؛ و(2012)لطيفـ )الطـ

دونــــا وكرييــــديس وزاجكــــوس وزيونتــــاكي وبانــــديس  ؛ و(2013ومصــــطفى وزيــــن الــــدين، 

(, 2015Douna, Kyridis, Zagkos, Ziontaki, & Pandis ؛)كـيم وأولسـن )  وKim & 

Olson, 2016.) 

)الكفاءات الشخصية( ثانًيا، فالعبارات مجيعها صنفت أهميتها عالية جدًّا، عدا العبارة  تجاء -

شخصـية عضـو   صـفات  أهميـة أن تكـون    الطـالب  ( كانت عالية؛ وقد يرجـع ذلـك إىل إدراك  8)

ا يف طريقــة تدريســه إيــاهم وتعاملــه معهــم، وتتفــق  ومــؤثرة إجياًبــ ،هيئــة التــدريس مقبولــة لــديهم

دونـــا وكرييـــديس ؛ و(2012)لطيفـــة ومليكـــة، ؛ و(2012)بـــين ارشـــيد،  يتســـالنتيجـــة مـــع درا

Douna, Kyridis, Zagkos, Ziontaki, & Pandis ,وزاجكـوس وزيونتـاكي وبانـديس )   

2015). 

)الكفاءات املعرفية( ثالًثا، فالعبارات مجيعها صـنفت أهميتهـا عاليـة جـدًّا، عـدا العبـارة        تجاء -

أهميـة متكـن عضـو هيئـة التـدريس يف       الطـالب  ( كانت عالية؛ وقد يرجـع ذلـك إىل إدراك  30)

ثقافتـه؛ ليكـون قـادًرا علـى أن يفـتح هلـم جمـال متكـنهم مـن املـادة العلميـة             وسـعة مادته العلمية 

 ةدة فيها حبًثا وقـراءة، واالسـتفادة مـن تطبيقاتهـا يف حيـاتهم، وتتفـق النتيجـة مـع دراسـ         واالستزا

ــيد،   ــين ارشـ ــديس )   ؛ و(2012)بـ ــاكي وبانـ ــوس وزيونتـ ــديس وزاجكـ ــا وكرييـ  ,Dounaدونـ

, 2015Kyridis, Zagkos, Ziontaki, & Pandis). 

ــارات مجيعهــا صــنفت أهميتهــا       تجــاء - ــة جــدًّا، عــدا   )الكفــاءات اإلنســانية( رابًعــا، فالعب عالي

أن أهميــة  الطــالب ( فكانــت أهميتهمــا عاليــة؛ وقــد يرجــع ذلــك إىل إدراك 21( و)22العبــارتني )

قائمة على االحـرتام وحسـن التعامـل والتواصـل     و، معهم طيبةعضو هيئة التدريس  تكون عالقة

)بـين   راسـيت الـتعلم، وتتفـق النتيجـة مـع د     الناجح؛ مبا يعزز ثقتهم بأنفسهم ويدعم دافعيتهم حنـو 

ــدين،    و(؛ 2012ارشــيد،  ــن ال ــديس وزاجكــوس   ؛ و(2013)الطــاهر ومصــطفى وزي ــا وكريي دون

 .(2015Douna, Kyridis, Zagkos, Ziontaki, & Pandis ,وزيونتاكي وبانديس )
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السؤال الثاني: ما مـدى حتقـق الكفـاءات الواجـب توفرهـا لـدى أعضـاء هيئـة التـدريس          إلجابة  .2

مام عبدالرمحن بن فيصل باململكة العربية السـعودية مـن وجهـة نظـر     بكلية الرتبية جبامعة اإل

 جلدول التالي:كما بامت حساب املتوسطات احلسابية، واالحنرافات املعيارية، ؛ الطالب ؟

 (3جدول )
ور حتقق الكفاءات الواجب توفرها لدى حملاملتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية إلجابات الطالب 

 التدريسعضو هيئة 

 الكفاءات الشخصية م
 املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف 

 املعياري

ب
رتتي

ال
 

 درجة ال

 عالية جدًّا 1 0.89 4.36 سالمة اجلسم واحلواس. 8

 عالية جدًّا 2 0.94 4.28 االهتمام بالنظافة وحسن املظهر. 10

 عالية 3 0.85 4.04 الثقة بالنفس وعدم التدردد. 3

 عالية 4 0.86 3.98 يف السلوك.االلتزام األخالقي  2

 عالية 6 1.06 3.86 التحلي باإلخالص واألمانة. 5

 عالية 5 0.88 3.44 االتزان يف االنفعاالت وردود األفعال. 1

 عالية 8 1.03 3.43 التمتع باحليوية والنشايف. 9

 عالية 8 1.00 3.41 التواضع وعدم التعالي. 4

 متوسطة 9 1.02 3.22 الوجه(. االتصاف باملرح والبشاشة )طالقة 6

 متوسطة 10 1.12 3.13 تقّبل النقد وامللحوظات بصدر رحب. 8

 عالية 1 0.52 3.80 الدرجة الكلية 

   الكفاءات املهنية  م

تزويد الطالب خبطة دراسة املقرر متضمنة  32

 البيانات املهمة هلم.

 عالية جدًّا 1 0.91 4.32

38 
التدريس اآلخرين  احرتام زمالئه أعضاء هيئة

 وعدم اإلساءة إليهم.
 عالية جدًّا 2 0.84 4.29

 عالية 3 0.98 4.16 إعالن أوقات الساعات املكتبية للطالب. 33
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 الكفاءات الشخصية م
 املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف 

 املعياري

ب
رتتي

ال
 

 درجة ال

 عالية 4 0.99 4.03 احلفاظ على خصوصية الطالب. 39

46 
الشرح بلغة واضحة ومعّبرة عن معاني الكالم 

 )االتصال اللفظي(.
 عالية 6 0.95 3.88

36 
االلتزام ببداية وقت احملاضرة ونهايته واالستفادة 

 منه.
 عالية 5 1.05 3.81

45 
استخدام اإلشارات وتعابري الوجه )االتصال غري 

 اللفظي( يف دعم الشرح.
 عالية 8 0.95 3.58

 عالية 8 0.98 3.53 عرض املادة العلمية بطريقة منظمة ومتسلسلة. 44

 عالية 8 0.98 3.53 وإجيابية للطالب.توفري بيئة تعليمية آمنة  31

توظيف الوسائط املتعددة التعليمية يف شرح املادة  48

 العلمية.

 عالية 10 1.00 3.68

 عالية 11 0.98 3.65 املوضوعية يف تقويم أداء الطالب. 49

 عالية 12 1.14 3.61 االهتمام بإرشاد الطالب أكادمييا ودعمهم. 40

38 
احملاضرة اليت يتم الغياب تعوي  الطالب عن 

 عنها.
 عالية 13 1.19 3.48

 متوسطة 14 1.09 3.39 االلتزام باحلضور يف الساعات املكتبية املعلنة. 34

35 
إبالغ الطالب عند االضطرار للتأخر أو الغياب 

 عن احملاضرة.
 متوسطة 16 1.20 3.35

 متوسطة 15 1.04 3.24 مراعاة الفروق الفردية بني الطالب. 41

60 
مناقشة الطالب يف درجاتهم ومستوياتهم 

 وتزويدهم بتغذية راجعة فيها.
 متوسطة 18 1.24 3.20

43 
استخدام طرق التدريس بأسلوب تفاعلي جيذب 

 الطالب ويشوقهم للمشاركة.
 متوسطة 18 1.06 3.19

 متوسطة 19 1.09 3.15 التنويع يف أساليب تقويم أداء الطالب. 48

 متوسطة 20 1.09 3.16 يف طرق تدريس الطالب.التنويع  42
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 الكفاءات الشخصية م
 املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف 

 املعياري

ب
رتتي

ال
 

 درجة ال

 عالية 2 0.52 3.51 الدرجة الكلية 

   الكفاءات املعرفية م

 عالية 1 0.88 3.90 التمكن من املادة العلمية. 23

 عالية 2 1.05 3.65 ربط املادة العلمية حبياة الطالب وبيئتهم احمللية. 25

املادة الثقافة الواسعة وتوظيفها يف تدريس  26

 العلمية.

 عالية 3 1.00 3.43

 متوسطة 4 1.08 3.22 اطالع الطالب على اجلديد يف املادة العلمية. 24

 متوسطة 6 1.09 3.20 ربط املادة العلمية باملواد الدراسية األخرى. 28

30 
توجيه الطالب إىل مراجع إضافية مناسبة للمادة 

 العلمية.
 متوسطة 5 1.23 3.19

29 
الكتاب املقرر املناسب لتدريس املادة اختيار 

 العلمية.
 متوسطة 8 1.18 3.18

28 
حتفيز الطالب على حّب املادة العلمية والقراءة 

 فيها أكثر.
 متوسطة 8 1.14 2.98

 متوسطة 3 0.89 3.33 الدرجة الكلية 

   الكفاءات اإلنسانية م

 عالية 1 1.00 3.99 احلرص على مناداة الطالب بأمسائهم. 20

 عالية 2 1.08 3.68 حتفيز الطالب على االجتهاد يف تعلمهم وحياتهم. 18

 عالية 3 0.83 3.64 التعامل مع الطالب بوّد ولطف. 11

 عالية 4 1.06 3.61 تشجيع الطالب على املناقشة وإبداء الرأي. 14

 عالية 6 1.08 3.49 استقبال اتصاالت الطالب عرب وسائل التواصل. 19

 عالية 5 1.06 3.43 اإلصغاء للطالب باهتمام وتركيز. 12
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 الكفاءات الشخصية م
 املتوسط 

 احلسابي

 االحنراف 

 املعياري

ب
رتتي

ال
 

 درجة ال

15 
احرتام الطالب على اختالف شخصياتهم 

 ومستوياتهم.
 عالية 5 1.10 3.43

 متوسطة 8 1.12 3.22 مشاركة الطالب يف فعالياتهم وأنشطتهم. 22

 متوسطة 9 1.11 3.13 جتنب إحراج الطالب أو تأنيبهم أمام اآلخرين. 18

13 
إىل احتياجات ومشكالت الطالب التعرف 

 ومساعدتهم فيها.
 متوسطة 10 1.18 2.98

 متوسطة 11 1.18 2.88 مراعاة مشاعر الطالب وظروفهم. 16

21 
االهتمام باالطمئنان على الطالب الغائبني عن 

 احملاضرة.
 متوسطة 12 1.33 2.56

 متوسطة 4 0.81 3.32 الدرجة الكلية 

الكفاءات الواجب توفرها حتقق الدرجة الكلية حملور 

 لدى عضو هيئة التدريس
 عالية  0.68 3.61

( حتقق عاٍل للكفاءات الواجب توفرها لدى عضو هيئة التـدريس؛ ممـا   3يتضح من اجلدول )

متــتعهم بالكفـاءات الالزمــة لنجـاحهم يف أداء دورهــم    ضـرورة أعضــاء هيئـة التــدريس   إدراكيؤكـد  

فعاليــة؛ مبــا يــنعكس إجياًبــا علــى تعلــم طالبهــم وأدائهــم األكــادميي، وخاصــة أنهــم أعضــاء هيئــة   ب

 ،أكـرب مـن أعضـاء هيئـة التـدريس بالكليـات األخـرى        تكـون تدريس بكلية الرتبية، ومسؤوليتهم 

)الياسني، و(؛ 2014)خمامرة، و(؛ 2012)أمحد وحجة، و(؛ 2011وتتفق النتيجة مع دراسات: )التل، 

 Bélanger)بيالجنر ولونغدين ، وختتلف مع دراسة (2015)وسيلة، و(؛ 2016)السعايدة، و(؛ 2014

& Longden, 2009). 

بــني متوســطة وعاليــة جــدًّا، ممــا يؤكــد  درجــة التحقــق تــراوح( 3كمــا يتضــح مــن اجلــدول )

ما يلي عرض نتائج كل توفر هذه األبعاد والعبارات لديهم، وفي ضرورةإدراك أعضاء هيئة التدريس 

 ُبعد على حدة وتفسريها:
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 صفاتهم تأثري ؛ وقد يرجع ذلك إلدارك أعضاء هيئة التدريس )الكفاءات الشخصية( أواًل تجاء

ــدى طالبهــم؛ ممــا ميكــنهم مــن إدارة الفصــل والنجــاح يف        يفالشخصــية  ــوهلم ل حضــورهم وقب

 ,Bélanger & Longden) تدريس طالبهـم، وتتفـق النتيجـة مـع دراسـات: بيالجنـر ولونغـدين       

جدًّا،  ( صنف حتققهما عاٍل10( و)8(. والعباراتان )2014)الياسني، و(؛ 2011)التل، و؛ (2009

ويعين هذا حتقيـق أعضـاء هيئـة التـدريس      ؛( صنف حتققها عاٍل4، 9، 1، 5، 2، 3والعبارات )

يف  نشــاطهمو إخالصــهم، وبـذواتهم ، والثقــة هيئـتهم ، مــن حســن شخصـياتهم لصـفات مهمــة يف  

( صنف حتققهما متوسـط؛  8( و)6، يف حني أن العباراتني )موتواضعه م، واتزان انفعاالتهمعمله

 مرحون وبشوشون مع الطالب، ويتقبلون نقدهم برحابة صدر. -إىل حد ما- هممما يعين أن

 اإلعــداد املهــين ألعضــاء هيئــة التــدريس   ألن)الكفــاءات املهنيــة( ثانًيــا؛ وقــد يرجــع ذلــك   تجــاء

تقويم أداء الطالب، وتتفـق النتيجـة    طرقجال اسرتاتيجيات وطرق التدريس، ومببكلية الرتبية 

)الســعايدة، و(؛ 2014)الياســني، و(؛ 2014)خمــامرة، و(؛ 2012مــع دراســات: )أمحــد وحجــة،   

 ,Bélanger & Longden)يالجنـر ولونغـدين   ة مـع دراسـ   ، وختتلـف (2015)وسيلة، و(؛ 2016

، 39، 33جدًّا، يف حني أن بقيـة العبـارات )   ( صنف حتققهما عاٍل38، 32). والعباراتان (2009

أن أعضــاء هيئــة  ممــا يعــين؛ ( صــنف حتققهــا عــالٍ 38، 40، 49، 48، 31، 44، 45، 36، 46

خبطــة املقــرر، ووقــت احملاضــرة والســاعات    مــا يتعلــق  -بشــكل إجيــابي -التــدريس ميارســون  

ب، وطبيعــة بيئــة الــتعلم، وطريقــة عــرض املــادة  املكتبيــة، واحــرتام خصوصــية الــزمالء والطــال 

وتوظيـف الوسـائط التعليميـة فيهـا، وموضـوعية تقـويم الطـالب، يف حـني أن العبـارات          ، العلمية

علـى  -ال ميارسـون   هـم ( صنف حتققها متوسط؛ مما يعـين أن 42، 48، 43، 60، 41، 35، 34)

، وإبـالغ الطـالب حـال الغيـاب أو     ما يتعلق حبضور الساعات املكتبيـة املعلنـة   -الصورة املطلوبة

التأخر، ومراعاة الفروق الفردية بني الطالب، وتنويع طرق تدريسهم وتقويم أدائهم، وتزويدهم 

 بتغذية راجعة.

 الكفاءات املعرفية( ثالًثا؛ وقد يرجع ذلك إىل تركيز أعضـاء هيئـة التـدريس وحرصـهم      تجاء(

إىل الطالب، أكثر من تركيزهم على حتفيز الطـالب وتشـجيعهم    معريفعلى نقل أكرب كم 

(. والعبـارات  2014على حب املادة العلمية واالستزادة فيها، وتتفق النتيجة مع دراسة )الياسـني،  

يف ، ويعين ذلك أن أعضاء هيئة التـدريس علـى مسـتوى عـاٍل     ( صنف حتققها عاٍل26، 25، 23)
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مــن املــادة العلميــة، وربطهــا بــالطالب، مــع ســعة ثقــافتهم وتوظيفهــا يف تــدريس املــادة    متكــنهم

( صنف حتققها متوسـط؛ ممـا يعـين    28، 29، 30، 28، 24العلمية، يف حني أن بقية العبارات )

املــادة العلميــة، وحتبيــبهم جبديــد تعريــف الطــالب يف مل يكــن بالصــورة املطلوبــة  اهمأن مســتو

 الرجوع إىل مصادر إضافية.باالستزادة فيها  وتشجيعهم على، بها

 ــدريس أن         تجــاء ــة الت ــاد أعضــاء هيئ ــك إىل اعتق ــد يرجــع ذل ــا؛ وق ــاءات اإلنســانية( رابًع )الكف

يف تدريسهم املادة العلمية، وتقويم أدائهم األكادميي، دون  -فقط-مع الطالب تتمثل عالقتهم 

ــتماع   ــام باالسـ ــماالهتمـ ــم احتي   هلـ ــم، وتفهـ ــل معهـ ــادهم   والتواصـ ــكالتهم، وإرشـ ــاتهم ومشـ اجـ

)الياسني، و(؛ 2014)خمامرة، و(؛ 2012وتوجيههم، وتتفق النتيجة مع دراسات: )أمحد وحجة، 

( 15، 12، 19، 14، 11، 18، 20(. والعبارات )2015)وسيلة، و(؛ 2016)السعايدة، و(؛ 2014

وى عــاٍل مــن أعضــاء هيئــة التــدريس مــع الطــالب مبســت تعامــلويعــين ذلــك  عــاٍل؛صــنف حتققهــا 

االحرتام واللطف، ويستمعون إليهم، ويستقبلون اتصاالتهم، وينادونهم بأمسائهم، ويشـجعونهم  

( صــنف 21، 16، 13، 18، 22علــى االجتهــاد وإبــداء وجهــات نظــرهم، يف حــني أن العبــارات )  

ــا  ــين أنمتوســـطحتققهـ ــا يعـ ــم ؛ ممـ ــزمني هـ ــانوا ملتـ ــا-كـ ــا نوًعـ ــارك  -مـ ــا يتعلـــق مبشـ تهم فيمـ

 وجتنــب إحــراجهم أمــام اآلخــرين، ومراعــاة مشــاعرهم، واالطمئنــان علــى الغــائبني أنشــطتهم، ب

 .منهم

 الســؤال الثالــث: هــل توجــد فــروق إحصــائية ذات داللــة إحصــائية، عنــد مســتوى الداللــة  إلجابــة  .3

(α < 0.06    يف إجابات الطالب حول أهمية الكفاءات الواجب توفرها، ومـدى حتققهـا لـدى ،)

عضو هيئة التدريس بكلية الرتبية جبامعة اإلمام عبدالرمحن بن فيصـل، وفًقـا للنـوع، والسـنة     

(، وحتليـل التبـاين األحـادي    t-test) "ت" اتالدراسية؟ مت حساب داللة الفروق باستخدام اختبـار 

(ANOVAوأ ،)( قل فرق دالLSD:وفيما يلي توضيح ذلك ،) 

ملعرفة الفروق بني إجابات الطالب ألهمية الكفاءات الواجب توفرها لدى عضو هيئة التدريس  - أ

 اجلدول التالي:ب كما، "ت"وفًقا لنوعهم؛ مّت استخدام اختبار 
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 (4جدول )
الواجب توفرها لدى عضو هيئة ور أهمية الكفاءات حمللداللة الفروق بني إجابات الطالب  "ت"اختبار 

 التدريس باختالف نوع الطالب

ال الكفاءات
نوع 

 

العدد
 

ي
ساب

حل
ط ا

س
املتو

 

ي
ف املعيار

حنرا
ال

ا
 

ت
قيمة 

 

اللة 
ى الد

ستو
م

صائية
ح

إل
ا

 

 الشخصية
 0.63 4.45 85 طالب

1.11 0.281 
 0.43 4.64 131 طالبة

 اإلنسانية
 0.68 4.44 85 طالب

0.05 0.961 
 0.45 4.44 131 طالبة

 املعرفية
 0.65 4.46 85 طالب

0.13 0.895 
 0.48 4.44 131 طالبة

 املهنية
 0.61 4.69 85 طالب

1.29 0.199 
 0.43 4.58 131 طالبة

همية ألالدرجة الكلية 

الكفاءات الواجب توفرها 

 لدى عضو هيئة التدريس

 0.48 4.61 85 طالب

0.88 0.444 

 0.38 4.65 131 طالبة

( يف الدرجــة α   0.06( أنــه ال توجــد فــروق إحصــائية عنــد مســتوى )  4يتضــح مــن اجلــدول ) 

ور أهمية الكفاءات الواجب توفرها لدى عضو هيئة التـدريس، وأبعـاد   حملالكلية إلجابات الطالب 

احملور كلها، تعود إىل نوعهم؛ مما يشري اتفاقهم على أهمية الكفاءات الواجب توفرها لدى عضـو  

وختتلــف مــع ، (2013)الطــاهر ومصــطفى وزيــن الــدين،  ســةتــدريس، وتتفــق النتيجــة مــع دراهيئــة ال

(. وملعرفــة 2012)بــين ارشــيد، و(؛ Bélanger & Longden, 2009بيالجنــر ولونغــدين ) يتدراســ

الفــروق بــني إجابــات الطــالب ألهميــة الكفــاءات الواجــب توفرهــا لــدى عضــو هيئــة التــدريس وفًقــا    

 التالي: كما باجلدول(، ANOVAاستخدم اختبار )لسنتهم الدراسية؛ مت 
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 (5جدول )
ور أهمية الكفاءات الواجب توفرها لدى عضو حمل( لداللة الفروق بني إجابات الطالب ANOVAاختبار )

 هيئة التدريس باختالف السنة الدراسية

 مصدر التباين الكفاءات
جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

قيمة 

 ف

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

 الشخصية
 0.45 2 0.92 بني اجملموعات

2.11 0.124 

 0.22 204 44.46 داخل اجملموعات

 اإلنسانية
 0.69 2 1.18 بني اجملموعات

2.38 0.095 
 0.26 204 61.00 داخل اجملموعات

 املعرفية
 0.31 2 0.51 بني اجملموعات

1.20 0.304 
 0.25 204 62.09 داخل اجملموعات

 املهنية
 0.08 2 0.15 بني اجملموعات

0.38 0.593 
 0.22 204 44.61 داخل اجملموعات

الدرجة الكلية 

همية الكفاءات أل

الواجب توفرها لدى 

 عضو هيئة التدريس

 0.18 2 0.33 بني اجملموعات

0.93 0.396 
 0.18 204 35.16 داخل اجملموعات

( يف الدرجــة α   0.06فــروق إحصــائية عنــد مســتوى ) ( أنــه ال توجــد 6يتضــح مــن اجلــدول ) 

ور أهمية الكفاءات الواجب توفرها لدى عضـو هيئـة التـدريس، وأبعـاد     حملالكلية إجابات الطالب 

احملور كلها، تعود إىل سنتهم الدراسية؛ مما يشري اتفاقهم على أهميـة الكفـاءات الواجـب توفرهـا     

 (.2012دراسة )بين ارشيد،  لدى عضو هيئة التدريس، وختتلف النتيجة مع

ــة         - ب ــدى عضــو هيئ ــات الطــالب لتحقــق الكفــاءات الواجــب توفرهــا ل ــني إجاب ملعرفــة الفــروق ب

 التالي: كما باجلدول، "ت"؛ فقد مت استخدام اختبار لنوعهمالتدريس وفًقا 
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 (6جدول )
لدى عضو هيئة ور حتقق الكفاءات الواجب توفرها حمللداللة الفروق بني إجابات الطالب  "ت"اختبار 

 التدريس باختالف نوع الطالب

 العدد نوع ال الكفاءات
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري
 قيمة ت

مستوى 

الداللة 

 ةياإلحصائ

 الشخصية
 0.85 3.85 85 طالب

0.89 0.383 
 0.62 3.58 131 طالبة

 اإلنسانية
 0.81 3.45 85 طالب

2.08 0.040* 
 0.53 3.24 131 طالبة

 املعرفية
 0.88 3.42 85 طالب

1.28 0.206 
 0.84 3.28 131 طالبة

 املهنية
 0.80 3.51 85 طالب

0.01 0.992 
 0.68 3.51 131 طالبة

تحقق لالدرجة الكلية 

الكفاءات الواجب توفرها 

 لدى عضو هيئة التدريس

 0.58 3.68 85 طالب

1.06 0.295 
 0.62 3.48 131 طالبة

 (α  <1015عند مستوى ) *

ــد مســتوى )   عــدم وجــود ( 5يتضــح مــن اجلــدول )   ( يف الدرجــة α   0.06فــروق إحصــائية عن

ــات الطــالب   ــة إلجاب ــدريس،      حملــالكلي ــة الت ــدى عضــو هيئ ــاءات الواجــب توفرهــا ل ور حتقــق الكف

اتفاقهم على حتقق  يعينوكذلك بالكفاءات الشخصية، واملعرفية، واملهنية، تعود إىل نوعهم؛ مما 

(. 2014)خمـامرة،   ةالكفاءات الواجب توفرها لدى عضو هيئة التدريس، وتتفـق النتيجـة مـع دراسـ    

الكفــاءات اإلنســانية، تعــود إىل نــوعهم، والفــروق   بيف حــني ظهــرت فــروق إحصــائية بــني إجابــاتهم   

لـدى   اإلنسـانية يبـدون رأيهـم يف مـدى تـوفر الكفـاءات      الطالب  ألنلصاحل الطالب؛ وقد يرجع ذلك 

هيئـة   عضـوات  يبـدين رأيهـن يف مـدى توفرهـا لـدى كـل مـن       الطالبـات   بينما ،أعضاء هيئة التدريس
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 ، وتتفق النتيجة مع دراسيتالذين يدرسونهم بالشبكة التلفزيونية وأعضاء هيئة التدريسالتدريس، 

الفـروق بـني    (. وملعرفـة 2016(؛ و)السـعايدة،  Bélanger & Longden, 2009بيالجنـر ولونغـدين )  

إجابات الطالب لتحقق الكفاءات الواجب توفرها لدى عضو هيئة التدريس وفًقا لسنتهم الدراسية؛ 

 جلدول التالي:كما با(، ANOVAمت استخدم اختبار )

 (7جدول )
ور حتقق الكفاءات الواجب توفرها لدى عضو حمل( لداللة الفروق بني إجابات الطالب ANOVAاختبار )

 باختالف السنة الدراسية هيئة التدريس

 مصدر التباين الكفاءات
جمموع 

 املربعات

درجات 

 احلرية

متوسط 

 املربعات

قيمة 

 ف

مستوى 

الداللة 

 اإلحصائية

 الشخصية

 0.89 2 1.88 بني اجملموعات

2.33 0.100 
 0.38 204 88.50 داخل اجملموعات

 اإلنسانية

 3.20 2 5.39 بني اجملموعات

5.80 0.002* 
 0.48 204 98.34 اجملموعاتداخل 

 املعرفية

 1.88 2 3.85 بني اجملموعات

3.05 0.049* 
 0.51 204 126.30 داخل اجملموعات

 املهنية
 1.31 2 2.51 بني اجملموعات

3.45 0.033* 
 0.38 204 88.10 داخل اجملموعات

الدرجة الكلية 

تحقق الكفاءات ل

الواجب توفرها لدى 

 عضو هيئة التدريس

 1.69 2 3.18 بني اجملموعات

4.86 0.009* 
 0.33 204 55.80 داخل اجملموعات

 (α  <1015عند مستوى ) *

ــد مســتوى )   عــدم وجــود ( 8يتضــح مــن اجلــدول )   ( يف الدرجــة α   0.06فــروق إحصــائية عن

لكفاءات الشخصية الواجب توفرها لـدى عضـو هيئـة التـدريس تعـود إىل      لالكلية إلجابات الطالب 
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الدراسية؛ مما يعرب عن اتفاقهم على حتقق الكفاءات الشخصية الواجب توفرها لـدى عضـو    سنتهم

(. يف حـني ظهـرت فـروق    2014(؛ و)خمامرة، 2011)التل،  يتهيئة التدريس، وتتفق النتيجة مع دراس

ور حتقـق الكفـاءات الواجـب توفرهـا لـدى أعضـاء هيئـة        حملـ إحصائية يف الدرجة الكلية إلجابـاتهم  

لكفاءات اإلنسانية، واملعرفية، واملهنية، تعود إىل سنتهم الدراسية؛ مما يعرب عن أيًضا ل، والتدريس

عـدم اتفــاقهم يف حتقـق الكفــاءات الواجــب توفرهـا لــدى عضـو هيئــة التــدريس، وتتفـق النتيجــة مــع      

(، LSD(، و)Scheffe) يوملعرفـة مصـدر الفـروق؛ مت اسـتخدام اختبـارَ      ،(2016دراسة )السعايدة، 

حتقـق الكفـاءات    حملـور لدرجـة الكليـة   يف ا( α   0.06ظهرت فروق إحصائية عند مسـتوى )  حيث

 ،لكفـاءات اإلنسـانية، واملعرفيـة، واملهنيـة    ، وكذلك باالواجب توافرها لدى أعضاء هيئة التدريس

بني طالب السنة الرابعة وطالب السنة الثالثة، لصاحل السنة الثالثـة. وأيًضـا ظهـرت فـروق إحصـائية      

لكفــاءات اإلنســانية بــني طــالب الســنة الرابعــة وطــالب الســنة الثانيــة، لصــاحل لالدرجــة الكليــة  يف

مقارنـة بطـالب    -السنة الثانيـة؛ وقـد ترجـع هـذه الفـروق إىل أن طـالب السـنة الثانيـة والسـنة الثالثـة           

عضـو  ب اأكثـر اهتمامًـ   هـم نتصـف مشـوارهم الدراسـي؛ لـذا     مبزالوا  ما -قريبو التخرجالسنة الرابعة 

وتتفـق  وبأسلوب مـاتع،   ، واملاهر يف تدريسهمعهم، والطيب يف تعامله علميًّاهيئة التدريس املتمكن 

 (.2014)خمامرة،  ة(، وختتلف مع دراس2011النتيجة مع دراسة )التل، 

 ملخص نتائج الدراسة وتوصياتها:

 ملخص النتائج: 

أهمية الكفاءات الواجب توفرها لدى عضو هيئة التدريس بدرجة عالية جـدًّا، وجـاءت املهنيـة     .1

 .رابًعاواإلنسانية ثالًثا، واملعرفية ثانًيا، والشخصية  ،اًلأو

حتقق الكفاءات الواجب توفرها لدى عضو هيئة التـدريس بدرجـة عاليـة، وجـاءت الشخصـية       .2

 .رابًعاواإلنسانية لًثا، ثاواملعرفية  ثانًيا،واملهنية ، اًلأو

ــروق إحصــائية وفًقــا      .3 ــة ب والســنة الدراســية ، لنــوعلعــدم وجــود ف حملــور أهميــة   الدرجــة الكلي

 ،واإلنسـانية  ،لكفـاءات الشخصـية  باو، الكفاءات الواجب توفرها لدى عضو هيئة التـدريس 

 واملهنية. ،واملعرفية

حتقق الكفاءات الواجب توفرها حملور الدرجة الكلية بعدم وجود فروق إحصائية وفًقا للنوع  .4

ــة التــدريس، و   ــة  للــدى عضــو هيئ ــة، واملهني وجــدت  هــاولكن ،لكفــاءات الشخصــية، واملعرفي
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فــروق إحصــائية وفًقــا للســنة الدراســية ، بينمــا وجــدت لصــاحل الطــالب لكفــاءات اإلنســانيةبا

إلنســانية اوواملهنيــة لصــاحل الســنة الثالثــة،   ،لكفــاءات املعرفيــةلوللمحــور، الدرجــة الكليــة ب

 لكفاءات الشخصية. لمل توجد  هالصاحل السنة الثانية والسنة الثالثة، ولكن

 التوصيات:

التعاون بني كلية الرتبية وعمادة تطوير التعلـيم اجلـامعي باجلامعـة يف تنفيـذ برنـامج تـدرييب       

 ألعضاء هيئة التدريس بالكلية واجلامعة، يتضمن دورات وورش عمل تهدف إىل:

عضو هيئة التدريس، وتأثريها يف تكوين عالقة إجيابية بينهم وبـني   كفاءاتبأهمية توعيتهم  .1

 طالبهم.

 على الكفاءات اليت يرى طالب الكلية أهمية توفرها لدى عضو هيئة التدريس.هم تدريب .2

إىل الكفــاءات الــيت يــرى طــالب الكليــة أن حتققهــا لــديهم لــيس بالصــورة املطلوبــة،  هم تعــريف .3

 .عليها تدريبهم، وواملعرفيةخاصة اإلنسانية، 
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