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 : امللخص 

 التعميـ جكدة لتطكير تتضافر التي العناصر أىـ أحد التدريس ىيئة أعضاء يعتبر
كالمقاييس الدكلية الناشئة عف التحديات المؤسسية كالتنافس  المعاييرمع  خصكصا العالي،

 دريستطكير الكفايات المينية ألعضاء ىيئة الت كيعدلالستمرار في عصر العكلمة الجديد ، 
تطكير  في  إيجابياألسس التربكية التي تسيـ بشكؿ  أىـكفؽ معايير الجكدة العالمية مف 

 تيدؼاألمة،  لذا  هلمستقبؿ ىذ لحأدائيـ  كتحقيؽ رسالة الجامعة فى تخريج مكاطف صا
تطكيرم لتنمية الكفايات المينية ألعضاء ىيئة  برنامجأثر  الدراسة الحالية إلى الكشؼ عف

عينة الدراسة  كتككنتالتدريس في كمية التربية كالعمـك بالخرمة كفؽ معايير الجكدة العالمية، 
كضابطة  ،( عضك 05( عضك ىيئة تدريس تـ تكزيعيـ إلى مجمكعتيف تجريبية )10مف )

 :اآلتية( عضك كأعدت الباحثات األدكات 02)
 الكفايات المينية ألعضاء ىيئة التدريس.    يرمقياس تقر  -0
 التدريبي.   البرنامج -4
المينية ألعضاء ىيئة  الكفايات تنمية في التدريبي البرنامج فعالية إلى النتائج كتكصمت  

 التدريس.  

  . أعضبء هيئة التدريس  -معبيير الجودة العبلمية - المينية الكفايات :الكممات المفتاحية 
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Impact of development program for the development of professional 

competence for faculty members in the College of Education and 

Science  in  kherma according to international quality 
 

Faculty members play an important role in  developing  the quality 

of teaching in higher education especially with the emerging international 

standards and benchmarks as institutional challenges and competitions 

continue in the new age of globalization, The development of professional 

competence for faculty members in accordance with international quality 

standards of the most important foundations of education that contribute 

positively to the development of their performance and achieve the mission 

of the university in the graduation of a good citizen for the future of this 

country therefore present study aims to reveal the impact of development 

program for the development of professional competence for faculty 

members in the College of Education and Sciences in kherma  according to 

international quality standards.  The study sample consisted of 31 faculty 

members are deployed to the experimental groups (17) member and 

officer (14) member, The researcher has prepared the following tools  : 

   1. Scale of report professional competence of faculty members. . 

2- The training program .  

 Results of the study  revealed that effectiveness of the training program in 

the development of professional competence of faculty members. 

Key words :   professional competence -    international quality standards- 

faculty members    
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 : مقدمة

مؤسسات التعميـ الجامعي بجميع أشكاليا كأنماطيا قمة اليـر التعميمي في  تمثؿ
في تنمية أم مجتمع،  نكردكر إيجابي ال ي   الجامعيجميع أنظمة التعميـ في العالـ، كلمتعميـ 

  كتمثؿ الجامعة قمة الطمكح لألجياؿ الصاعدة.  
الجامعات محكر االتصاؿ المعرفي كالتقدـ الثقافي كالكعي العممي كالرقي  كتعتبر  

 العممي،االجتماعي كتقع عمى عاتقيا مسئكلية تييئة الكفاءات المينية كترقية المناخ 
إلى درجات اإلبداع كاإلتقاف كالكشؼ  األكاديميةكمساندة الرغبات التعميمية كدفع الكفاءات 

: 4111كعمى العالـ باآلماؿ المنشكدة )الخثيمة،  ع،لمجتمعات بالنفكاالبتكار بما يعكد عمى ا
001  .) 

كفاءة التدريس الجامعي أحد مككنات منظكمة الجكدة الشاممة التي يتـ في  كتعد
ضكئيا تقكيـ التعميـ الجامعي، بشكؿ يسمح بضماف قدرتو عمى العبكر إلى المستقبؿ بما 

 عمكماتية كمعرفية. يحمؿ بيف طياتو  مف ثكرة تكنكلكجية م
عدادىـ كتدريب أف كما يحتؿ مكانة كبيرة ، ألف  يـاالىتماـ بأعضاء ىيئة التدريس كا 

عضك ىيئة التدريس يسيـ إسيامان فاعالن كأساسيان في تحقيؽ أىداؼ العممية التعميمية، 
 لذلؾ التربية في بمكغ أىدافيا التربكية كالتعميمية، كتحقيؽ دكرىا في تطكير الحياة، كنجاح

 الميني.  تكافقيـكجب االىتماـ بالعكامؿ التى تزيد مف كفايتيـ  ك 
كاالنفعالية كسمات الشخصية لعضك  كالمينيةالمعمكـ أف الخصائص المعرفية  كمف

في العممية التعميمية، كالذم يشكؿ أحد المداخؿ  فاءةىيئة التدريس تؤدم دكران أكثر فاعمية كك
باعتباره   ؛لمطالب كفي تنمية شخصيتو  التحصيميالتربكية اليامة التي تؤثر في النتاج 
التدريس مف معرفة كقدكة كنمكذج )الحكمي،  ىيئةالمستفيد األكؿ لما يقدمو لو عضك 

4112 :04). 
 : الدراسة مشكلة

 ان حيكيان في العممية التربكية لككنو ممثؿ لممعرفةعضك ىيئة التدريس دكر  يحتؿ 
كيعمؿ  ،بالنسبة لمطالب، حيث ي سند إليو تكصيؿ الخبرات كالمعمكمات كتكجيو طالبو  كالعمـك

حيث  مفىيئة التدريس  بعضكعمى تقدـ الجامعة كتطكيرىا، كفي ضكء ذلؾ يجب االىتماـ 
 التطكير كالتدريب كالتقكيـ.  

لألىمية الكبيرة لتطبيؽ الجكدة الشاممة في التعميـ، تبنى التعميـ العالي  كنظران 
ثقافة الجكدة كبرامجيا تؤدم إلى اشتراؾ كؿ  أفبجامعاتو ككمياتو كمعاىده ىذا النظاـ، حيث 
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ـّ  دارة ككحدة عممية كطمبة كعضك ىيئة تدريس ليصبح جزءان مف ىذا البرنامج، كمف ث فرد كا 
ة الدافعة المطمكبة لدفع نظاـ التعميـ الجامعي دفعان فعاالن ليحقؽ أىدافو فإف الجكدة ىي القك 
 (.3:  4112كرسالتو  )الحكلي ، 

أىمية اعتماد الجكدة الشاممة في التعميـ الجامعى في االرتقاء بمستكل  كتكمف
كتحسيف أداء العامميف، كزيادة الثقة كالتعاكف بيف المؤسسات  المجاالت،الطالب في شتى 

شراؾتعميمية كالمجتمع، ال أعضاء ىيئة التدريس في تقديـ االقتراحات، كحؿ المشكالت  كا 
 أسرىـكالعامميف كالطالب  ك  ريسبما يحقؽ رضا أعضاء ىيئة التد  جماعية،بطريقة فردية ك 

 (.                4:  4112،  حكالمجتمع  )أبك ممك 
 تجعميـ التي  الكفايات مف العديد أعضاء ىيئة التدريس في تتكفر أف البد كليذا

 التدريب مف المزيد إلي بحاجة فيـ  كبالتالي الجكدة، معايير كتطبيؽ تنفيذ عمى قادريف
 الشاممة الجكدة مداخؿ أىـ مف أف القكؿ نستطيع ىنا كمف الكفايات، ىذه الكتساب المستمر
 بشكؿ عمييـ يعتمد الذيف لألكاديمييف المينية التنمية الجامعي التعميـ نظاـ في عالميا
أعضاء ىيئة  عمى لمحصكؿ الجامعي التعميـ نظاـ في الشاممة الجكدة نظاـ تطبيؽ أساسي

 عمى كيحكزكف المجتمعي كالتحسيف التطكر إحداث عمى قادريف عالية التدريس ذكك جكدة
 .المجتمع ثقة

يتضح أىمية برامج الكفايات المينية ألعضاء ىيئة التدريس في  ؽضكء ما سب كفي
الكفايات المينية  قصبعض الدراسات أشارت إلى ن أفضكء معايير الجكدة العالمية خاصة ك 

 & Suzanne)  ،(0770،دراسة ) الخكالدة كمرعي  ؾكمف ذل التدريسألعضاء ىيئة 
Dale1999) ، (4116،كعالـ  غالب( ، )4111، الخثيمة )،  et al., 2013)  

(Bader. 
 :اآلتيضكء ما سبؽ تتمخص مشكمة الدراسة الحالية في التساؤؿ الرئيسي  كفي

 ربيةتطكيرم لتنمية الكفايات المينية ألعضاء ىيئة التدريس في كمية الت جبرنام أثر ما
 كالعمـك بالخرمة كفؽ معايير الجكدة العالمية؟

 :اآلتييف يفالفرعي ليفالتساؤ مف ىذا التساؤؿ الرئيسي  كيتفرع
ىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي رتب درجات المجمكعتيف التجريبية  -0

أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية كالعمـك بالخرمة في القياس البعدم  مف كالضابطة
 لمكفايات المينية؟ 



 ـ4103( أكتكبر24ػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

- 0134 - 
 

يف التجريبية المجمكعت درجات رتبىؿ تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي  -4
كالضابطة مف أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية كالعمـك بالخرمة في القياس 

 التتبعي لمكفايات المينية ؟ 
 : الدراسة أهداف

 : أتيإلى ما ي ةالحالي دراسةال يدؼت
الكشؼ عف كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسػطي رتػب درجػات المجمػكعتيف التجريبيػة -0

كالعمػػـك بالخرمػػة فػػي القيػػاس  يػػةفػػي كميػػة الترب أعضػػاء ىيئػػة التػػدريسكالضػػابطة مػػف 
 البعدم لمكفايات المينية. 

المجمػكعتيف التجريبيػة  درجػات رتػبعف كجكد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسػطي  الكشؼ-4
كالعمػػـك بالخرمػػة فػػي القيػػاس  فػػي كميػػة التربيػػة كالضػػابطة مػػف أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس

 التتبعي لمكفايات المينية. 
 الدراسة: أىمية

كالعمػـك بالخرمػة كفػؽ  ربيػةتنمية الكفايات المينية ألعضاء ىيئػة التػدريس فػي كميػة الت إف -
فػػي تحديػػد مػػدل تحقيػػؽ المؤسسػػات التعميميػػة بجامعػػة  سيسػػاىـمعػػايير الجػػكدة العالميػػة 

القػػكة لتعزيزىػػا، كجكانػػب القصػػكر لمعمػػؿ عمػػى الت مػػب  الطػػائؼ ألىػػدافيا كتحديػػد جكانػػب
 .عمييا

 كاقػع إلػى كالخطػط األىػداؼ نقػؿ فػي األساسػي المحػرؾ العنصػر التدريس ىيئة أعضاء يعد-
 مداخؿ التنمية المستدامة . مف مدخال بصفتو ، أدائيـ تحسيف كيجب مممكس

فػػي جػػذب انتبػػاه البػػاحثيف لمزيػػد مػػف الدراسػػات عػػف المعػػايير  يػػةالحال الدراسػػة تسػػيـ قػػد -
 العالمية لجكدة الكفايات المينية ألعضاء ىيئة التدريس.

 : الدراسة مصطلحات

مجمكعة مف المحددات األساسية الفعالة التي تستخدـ لمحكـ  ىي:  الجكدة معايير
 أحدثعمى جكدة  أداء  عضك ىيئة التدريس الحاصؿ عمى درجة الدكتكراه  كذلؾ في ضكء 

 الدراسات عالميا. وما اتفقت عمي
 :ىيئة التدريس عالميان ىي أعضاء ( إلى أف معايير تقييـ جكدة4117حسف ) كتكصؿ

 .لخمفية المعرفيةالعممي كا المستكل - 
 .احتياجات الطالب إدراؾ -
 .في العممية التعميمية االنتظاـ -
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 .العممي يجبالمن االلتزاـ -
 .الت ذية الراجعة تقبؿ -
 .تنافسيةعمى تنمية الميارات الفكرية ال العمؿ -
 .الكطني كالكازع األخالقي بالحساالتصاؼ   -

 .مف أسمكب التدريس المستخدـ اليدؼ تكضيح  -
 .االتجاه التحميمي تنمية -
 .النظرة المتعمقة تنمية -
 .الشخصي التفاعؿ -
 .بدكر القدرة العممية كالخمقية الكعي -

القدرات كما يسفر عنيا مف المعارؼ كالميارات  مجمكعةالمينية :  الكفاية
مف أداء عممو كأدكاره  كتمكنوىيئة التدريس  عضكيمتمكيا كيمارسيا  لتيكاالتجاىات ا

كمسؤكلياتو، كيالحظيا كيقيميا طالبو كآخركف ، كيمكف أف يككف ليا تأثير مباشر أك غير 
    (.01:   4112مباشر عمى العممية التعميمية  ) الحكمي ، 

 : الدراسة حدود

( مف 10الدراسة الحالية بالمت يرات كاألدكات المحددة كبالعينة المختارة كىف ) تتحدد
 بكمية التربية كالعمكـ بالخرمة. ريسىيئة التد ضاءأع

 :للدراسة اليظزي اإلطار

 :اجلودة مفهوو

 ذيفأعضاء ىيئة التدريس ىـ عماد العمؿ األكاديمي في الجامعة ألنيـ ىـ ال إف
في الجامعة سكاء عمى مستكل الدراسة الجامعية أك الدراسات  ريسيتحممكف مسئكلية التد

العميا، كىـ المسئكلكف عف اإلرشاد األكاديمي في الجامعة، كاإلشراؼ عمى طالب الدراسات 
العميا، كيتحممكف مسئكلية النشاط البحثي في الجامعة، كىـ الذيف يضعكف المناىج الدراسية 

 ليـ يمكف خدمة المجتمع.  كيحددكف المقررات الدراسية، كمف خال 
القػػػرف الحػػػادم  فػػػيالتعمػػػيـ الجػػػامعي  اتال امػػػدم أنػػػو يجػػػب عمػػػى مؤسسػػػ كيشػػػير         

كالعشريف االىتماـ بتػدريب كتنميػة أعضػاء ىيئػة التػدريس إذا مػا أرادت تحسػيف نكعيػة التعمػيـ 
 (.   040: 4112المقدـ )ال امدم، 

 تكاجينػا التػي الحيكيػة اإلسػتراتيجية االىتمامػات مقدمػة (  فػي(Qualityالجػكدة  كتأتى      
 التقػدـ إلػى ذلػؾ كيرجػع خاصػة، بصػفة النكعيػة تخصصػاتنا مجػاالت كفػي عمكمػا، حياتنػا فػي
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 ظػؿ فػي كالخدميػة اإلنتاجيػة المؤسسػات بػيف المنافسػة حػدة كتزايد المتالحؽ التقني ك العممي
 الخدمػة أك المنػتج جػكدة أم التقميدم معناه الجكدة مفيـك كيتجاكز الطمب عمى العرض زيادة

 كتقميػؿ كاألداء، العمميػات تحسػيف كتطػكير بيػدؼ المنظمػة أك المؤسسػة جػكدة ليشػتمؿ
 الفريؽ، بركح كالعمؿ السكؽ، كمتطمبات العمالء رغبات كتحقيؽ الكقت، في التحكـك  التكاليؼ،
   .االنتماء كتقكية
 التخطيط تعني ال الجامعي التعميـ مجاؿ في (Total Quality) الشاممة كالجكدة        
 ، منتجاتيا تحسيف طريؽ عف أرباحيا مضاعفة إلى تسعى تجارية منشآت الجامعات لجعؿ
 تطكير ىك الجامعي التعميـ في الشاممة الجكدة مدخؿ في منو نستفيد أف ينب ي ما كلكف

 المنتج في المستمر التحسيف إلى تنفيذىا ييدؼ التي كاإلجراءات المعايير مف مجمكعة
 التعميمية الجيكد كافة مف األكؿ المستفيد إفادة مضاعفة إلى كسعيا  لجكدتو تحقيقان  التعميمي

 1 كأفراده كجماعاتو مؤسساتو، بكؿ  المجتمع كىك
 الجػامعي التعمػيـ في  الشاممة الجكدة نظاـ بأف المجاؿ بيذا المتعمقة الدراسات كتشير        
 كبالتػالي الجامعػة، مسػتكل عمػى كاألكػاديمى اإلدارم العمػؿ جكانػب جميػع تطػكير عمػى يعمػؿ
 أك جػزء تطػكير إف حيػث ؛عػاـ   بشػكؿ الكفػاءة رفػع يسػيؿ متكامػؿ ت يير إحداث عمى يساعد
 ت ييػر ألم تطبيػؽ أم يمنػع كقػد يعيػؽ ىػي كمػا األخػرل كالخػدمات األجزاء كبقاء معينة خدمة
   .جزئي

 ألىميػة كذلػؾ ؛ الجػامعى التعميمػي النظػاـ فػي أساسػي  ركػف يعػد األكػاديمي فالكػادر        
 الكػادر فػإف  الػنظـ  مفيػـك منطمػؽ مػف ك الجػامعي، التعمػيـ عمميػة فػي يؤديػو الػذم الػدكر

 المػدخالت بػيف الكصػؿ كحمقػة ، الجػامعي التعمػيـ فػي األساسػية المػدخالت أحد يعد األكاديمي
 جانػب، مػف كبرامجيا كأىدافيا الجامعة فمسفة مف تمثمو كما العميا باإلدارة كالمتمثمة التعميمية

 .آخر جانب مف بالطالب المتمثمة المطمكبة كالمخرجات
 :خالؿ مف الجامعي، التعميـ في الشاممة الجكدة مفيـك كتطبيؽ تنفيذ كيمكف

 كالثقافية كالمينية األكاديمية المجاالت  كافة في كميارات يمتمؾ كفايات أكاديمىتكفر كادر  -
 كتطكير : التدريس،في عممو نتاج في تظير أف يمكف كالتي الكاقع، في كيمارسيا كالبحثية
جراء كالتأليؼ، كالترجمة، كاإلشراؼ، األكاديمي، كاإلرشاد المقررات، كتطكير البرامج،  كا 
 .البحكث

 التطكر إحداث عمى قادرة تجعميا كافية كميارات كفايات تمتمؾ إدارية قيادات تكفر -
 التكجيو، كالرقابة، التنفيذ التنظيـ، : التخطيط ،تشمؿ كالتي التعميمي، لمنظاـ كالتحسيف
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 التعميـ تطكير ) مركز  الجامعية بالبيئة كاالىتماـ ، كالتسييالت الجيات، مع كالعالقات
 (.14 ،4115 ، صنعاء بجامعة الجامعي
 ىيئػة ألعضػاء المينيػة بالتنميػة العػالي التعمػيـ مؤسسػات مػف كثيػر اىتمػت فقػد لػذا
 العػالي التعمػيـ نكعيػة كتجكيػد تحسػيف ب ػرض ؛ المؤسسػات لتمػؾ اإلداريػة كالقيػادات التدريس
 :المثاؿ فعمى سبيؿ  كعممياتو كمصادره مجاالتو بجميع
 ىيئة أعضاء لجميع الجامعي التدريس مادة بتقديـ 0725 عاـ ىارفارد جامعة بدأت 

 .التدريس
 البريطانية الجامعات في التدريس ىيئة ألعضاء بالتدريب كاضح بشكؿ االىتماـ ظير 

 .الستينيات منتصؼ في كاألكركبية
 0754 عاـ العالي التعميـ في لإلجادة األكركبي المركز إنشاء تـ  . 
 دعميا خالؿ مف الجامعي لممعمـ المينية التنمية بدعـ اليكنسكك منظمة اىتمت 

 . العالمي المستكل عمى الجامعات بيف شبكات إنشاء لبرامج
 0765 عاـ الجامعي التعميـ تطكير مركز  العزيز عبد الممؾ جامعة أنشأت  . 
 4111 عاـ األكاديمي التطكير مركز كالمعادف لمبتركؿ فيد الممؾ جامعة أنشأت. 

 ( .4115 كآخركف، المسعكدم     ( 
 خالؿ مف ، كمعارفو مياراتو كتطكير الفرد بتنمية كاىتمامو اإلسالـ عناية كتتجمى

نمائو العمـ طمب مف االستزادة دكاـ عمى اإلسالـ حرص  عمى بالنفع يعكد مما كتطكيره؛ كا 
 زدني رب :) كقؿ تعالى قكلو العزيز، اهلل كتاب في جاء فقد كدنيا، دينان  كاألمة كالمجتمع الفرد
 ( 002 ) اآلية  "طو"  سكرة) عمما

ـ   عميو اهلل صمى محمد اهلل رسكؿ قاؿ كما  كعممني عممتني بما انفعني الميـ"  كسّم
 .  "حاؿ كؿ عمى هلل كالحمد عمما كزدني ينفعني ما

 ىذا مثؿ بإحداث غيره مف أكثر مطالبان  التدريس ىيئة عضك يصبح الصدد ىذا كفي
 بما كاقتدار، بفعالية دكره أداء مف تمكنو التي المختمفة كمياراتو كقدراتو معارفو في التطكير
 تعمـ تحسيف في ينعكس كالذم المخرجات في  المرجكة كال ايات األىداؼ تحقيؽ في يسيـ
 عمارة في لإلسياـ الحياة في دكره ليؤدم كالميارية المعرفية إمكاناتو كتطكير الطالب
 .األرض

 تجعميـ التي المختمفة الكفايات مف العديد األكاديمييف في تتكفر أف البد كبيذا
 التدريب مف المزيد إلي بحاجة فيـ  كبالتالي الجديد، النيج ىذا كتطبيؽ تنفيذ عمى قادريف
 .الكفايات ىذه الكتساب المستمر



 ـ4103( أكتكبر24ػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

- 0134 - 
 

 التعميـ نظاـ في عالميان  الشاممة الجكدة مداخؿ أىـ مف أف القكؿ نستطيع ىنا كمف 
 نظاـ تطبيؽ  في أساسي بشكؿ عمييـ يعتمد الذيف لألكاديمييف المينية التنمية الجامعي
 مف عالية جكدة ذات نكعية  عمى  لمحصكؿ الجامعي التعميـ نظاـ في الشاممة الجكدة
 حاضرىا كمستقبميا. تفيد الطالب
 اجلودة تعزيفات ومً

 صحيحة كسائؿ باستخداـ ، مرغكبة أىداؼ تحقيؽ عمى القدرة ىي الجكدة. 
 عمييا المتعارؼ كالمعايير المقاييس مع المقدمة الخدمة تكافؽ درجة ىي الجكدة. 
 باستمرار بتكقعاتو الكفاء ك رضاه، كتحقيؽ المستفيد حاجات تمبية ىي الجكدة. 
 التعميـ نكعية في تؤثر التي الرئيسة العكامؿ عمى مجدية رقابية ممارسة ىي الجكدة 

 .كتكاليفو العالي
 تحقيؽ أم الجكدة، شيادة عمى لمحصكؿ المؤسسة تأىيؿ بأنيا الجكدة تعرؼ كما 

عادة التعميمية، المؤسسة عمى إسقاطيا العالمية  بعد ISO المكاصفة متطمبات  كا 
 .العالي التعميـ في لمتطبيؽ قابمة لتصبح ، صياغتيا

 (.14 ،4115 ، صنعاء بجامعة الجامعي التعميـ تطكير ) مركز              
 الكفاية مفهوو

 عرفيا فقد ذلؾ كمع Competency  كفاية لكممة دقيؽ تعريؼ تقديـ اليسير مف ليس
 المجمس عرفيا فقد نظرىـ، ككجيات فمسفاتيـ تعكس عدة بتعريفات كالباحثكف التربكيكف
 شخصان  تجعؿ التي كالميكؿ كالميارات المعارؼ : بأنيا كالتعمـ كاألداء التدريب لمعايير العالمي

 المطمكبة المكاصفات مف بمستكل كظيفة أك عمؿ بأداء فعاؿ بشكؿ القياـ عمى قادران  ما
 (.4113 ) اليزاني، كالمتكقعة

 لتحقيؽ األدنى الحد تمثؿ التي األداء أشكاؿ مختمؼ أنيا" ( 0777 )طعيمة، يحددىا بينما
 العممية تيسر أف شأنيا مف التي كالميارات االتجاىات مجمكعة عف عبارة فيي ، ما ىدؼ

 ."حركية كالنفسية كالكجدانية العقمية أىدافيا كتحقؽ التعميمية
 :كىي الكفاية، لمفيكـ التصكرات مف عدد إلىSo Wing-Mue 2004) ) كتكصؿ

 معيف ىدؼ لتحقيؽ مستقؿ بشكؿ محدد شيء   لعمؿ  أداء أك سمكؾ عف عبارة : أكال
 الميارات مف لعدد الشخص امتالؾ كىي األفضؿ، اختيار تستمـز التي كالميارة المعرفة : ثانينا

 . كالدكافع الجيد كالسمكؾ كالمعرفة كاألداء
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 التي القدرة الكامف شكميا في فيي كظاىر، كامف شكميف لمكفاية أف) 0775 ) الناقة كيرل
 بحيث ما، عمؿ يتطمبيا التي كاالتجاىات كالمفاىيـ كالمعارؼ الميارات مف مجمكعة تتضمف
 كمطالب المطمكب السمكؾ تصؼ أىداؼ شكؿ عمى تصاغ القدرة كىذه مثالينا، أداءن  يؤدل
 مالحظتو يمكف الذم األداء فيي الظاىر شكميا في أما الفرد، يؤدييا أف ينب ي التي األداء
 بأف القكؿ يمكف كلذلؾ عممو في الفرد يحققو ما مقدار  أنيا أم كقياسو، تفسيره كيمكف
 شكميا في أما بالعمؿ، القياـ إمكانية كىي concept مفيـك الكامف شكميا في الكفاية
 .لمعمؿ الفعمي األداء كىي  process عممية الظاىر

الكفاءة بصفة عامة بأنيا: ميارة مركبة أك أنماط سمككية أك معارؼ تظير في  كتعرؼ
 & Hall)لنكاتج التعمـ المرغكب  المحدد الكاضحسمكؾ المعمـ كتصكره 

Jones,1976,67). 
( بأنيا القدرة عمى ممارسة عمؿ أك مينة أك مجمكعة 0767،240حمزاكم ) كيعرفيا

مف األعماؿ نتيجة بعض العناصر مثؿ: المؤىؿ، كالخبرة العممية الناتجة عف ممارسة فنية 
 كتطبيقية لمدة تكفي لمحصكؿ عمى ىذه الخبرة كالقياـ ببحكث عممية كنشر نتائجيا.    

( الكفاءة: ىي القدرة عمى 0767دكؿ الخميج )تعريؼ مكتب التربية العربي ل كفي
القياـ باألعماؿ التي تتطمبيا ميمة مف المياـ، أك ىي القدرة عمى ممارسة األعماؿ التي 

 (. 11، 0774تتطمبيا كظيفة مف الكظائؼ )في: الخياط كذياب،
يرتبط بما  ف( بأنيا قدرة المعمـ التي تمكنو مف أداء سمكؾ معي0771بنجر ) كيعرفيا

قكـ بو مف مياـ تربكية كتعميمية في التدريس بحيث تشمؿ المعارؼ كالميارات كاالتجاىات ي
بشكؿ يمكف  بالمرتبطة بالتدريس كتؤدل بمستكل كامؿ ينعكس أثره عمى سمكؾ الطال

 مالحظتو.  
حاجة ممحة لتحديد معيار لمكفاءات المينية لممعمـ الجامعي ، حيث إف تقكيـ  كتكجد   

الطالب لممعمـ يشكؿ أكثر المحددات التقكيمية أىمية في الحكـ عمى مدل كفاءة العممية 
لمتمكف  جاتياالتعميمية، ككضع معايير لتقكيـ جكدة العممية التعميمية بكافة مداخالتيا كمخر 

األمكر الميمة  كمفعف كاقع الجكدة كسبؿ تطكيرىا كتحسينيا،  مف تككيف صكرة كاضحة
كبقائيا في  يةلتحقيؽ اإلصالح في العممية التعميمية التعممية ، كالستمرار المؤسسات التعميم

عصر تزداد فيو المنافسة لتحقيؽ األداء المتميز في الخدمة التعميمية ، كبما أف كميات التربية 
 ررم )المعمـ ( الذم يقع عمى كاىمو إعداد األجياؿ كىي ميمة تؤثتعنى بإعداد العنصر البش

 ةالمينية ألعضاء ىيئ فاياتفأنو ينب ى تنمية الك ،بشكؿ ممحكظ في المجتمع كتطكيره
 التدريس بكؿ الكميات خاصة كميات التربية.
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كمؤثر عمى مجريات العممية التعميمية  فاعؿ كلتقكيـ أداء المعمـ الجامعي دكر 
كالتدريسية داخؿ المؤسسة الجامعية كما تسعى إليو مف أىداؼ عممية كتربكية، كيؤثر أيضا 
عمى مخرجات ىذه المؤسسة مف ككادر بشرية مدربة تعمؿ عمى النيكض بمجتمعاتيا 

جامعي عمى تدارؾ يعتبر أحد أىـ المؤشرات التي تساعد المعمـ ال كماكمؤسساتيا المختمفة، 
 . توأخطائو كسمبيا
األستاذ الجامعي عف طريؽ الطالب يعتبر مف أصدؽ المحكات كأكثرىا ثباتان في  كتقكيـ

تقكيـ عمؿ األستاذ الجامعي كمياراتو المينية كالفنية كتمثؿ قضية تقكيـ الطالب الجامعي 
ي المنظكمة التعميمية أحد القضايا المحكرية الميمة التي تندرج تحت أىـ مككف ف ذهألستا

كىك مككف التقكيـ. كىي عمى أىميتيا في قياس كتقكيـ كفاءة كفاعمية العممية التعميمية في 
: 4112الدكؿ المتقدمة فإنيا ال تجد القدر الكافي مف االىتماـ في الدكؿ العربية )الحكمي، 

02.) 
قكيـ المعمـ التي أشار كيعد تقكيـ الطالب لممعمـ أحد المحاكر كالمصادر األساسية في ت  

 ،كعمى  إبراىيـ( ك )0771،حطب ك صادؽ  أبكإلييا عمماء النفس كالتربية، فمقد أشار )
   -( إلى سبؿ تقكيـ المعمـ كمنيا:0774 ، ال ريب( ك)0773
 قياس كفاءة المعمـ باألثر الذم يحدثو في طالبو. -
 تقدير الطالب لمكفاءة العممية لمعممييـ. -
 المعمـ الختيار المينة.دكافع  -
 تحميؿ عمؿ المعمـ ككضع قكائـ بمحددات نجاحو الميني. -
 أك المكجييف التربكييف لكفاءة المعمـ المينية. ريفالمدي تقدير  -
 المعمميف ألنفسيـ. تقدير  -

أف لكؿ أسمكب مف تمؾ األساليب محاذير كأخطاء في استخداميا إال أف ذلؾ ال  كمع
ىيئة التدريس كاعتبارىا مؤشر قكم  عضكيمنع مف االستناد إلييا كاستخداميا في تقكيـ 

يمكف االعتماد عمى نتائجو، بتحرم الدقة كاتخاذ سبؿ الحيطة كمحاكلة الكصكؿ بيا إلى 
األسمكب  عيكب مراعاةكتفسير النتائج بكعي في ضكء أفضؿ درجة مف الصدؽ كالثبات 

 المستخدـ.  
الفكرة األساسية لتقكيـ الطالب لممعمميف عمى مبدأ محكرم ميـ في كافة  كتقـك ىذا

أنكاع كأشكاؿ العالقات اإلنسانية كىك  أف األقدر عمى تقكيـ الجكدة النكعية لممنتج ىك 
اإلنتاج، كمف ثـ  اك العنصر المستيدؼ مف ىذمستيمكو كالمستفيد األكؿ منو، باعتباره ى
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لو الكزف األكبر في تطكير ىذا المنتج  يككفيككف رأيو كتقديره كتقكيمو لما يقدـ إليو 
 كتحسينو. 
 :  السابقة الدراسات

 أدكار عمػى الضػكء إلقػاء ( إلػى4116،كعػالـ  غالػب) دراسػة ىػدفت :العزبياة  الدراساات :  أواًل
 عػرض إلػى باإلضػافة كمتطمباتػو، العصر  ركح مع كالمنسجمة المتجددة التدريس ىيئة عضك
 متطمبػات الدراسػة أكضحت كقد التدريسية، الييئة أعضاء كجكدة المخرجات جكدة بيف العالقة
 الجػكدة تحقيػؽ فػي فعػاالن  عنصػران  باعتبػارىـ ىيئػة التػدريس  أعضػاء بػأدكار كعالقتيػا الجػكدة
 المينيػة، التنميػة كسػائؿ إلػى الدراسػة كأشػارت مػدخالت، مػف يممكػكف مػا ضػكء عمػى كذلػؾ

 .التعميمية الجامعية المنظكمة في كالمخرجات كالعمميات المدخالت مستكل رفع في كأىميتيا
الكشؼ عف كجيتي نظر أعضاء ىيئة  إلى( 4114 الشافعي،) دراسة كاستيفت
مختمفة التي تعنى بيا في جكانب أداء عضك ىيئة التدريس كمظاىره ال يفالتدريس كالمقكم

عممية تقكيـ ىذا األداء، ككذلؾ أىـ مصادر المعمكمات كخصائصيا المختمفة التي يمكف أف 
تعتمد عمييا العممية التقكيمية عند تقكيـ أداء المعمـ الجامعي ككذلؾ التعرؼ عمى الخصائص 

كقد استخدمت  كالصفات التي يجب أف تتكافر عمى مف يضطمع بيذه المسئكلية التقكيمية، ىذا
عمى العممية التقكيمية بكمية التربية )بنيف(  ميفالتدريس كالقائ ىيئةالدراسة عينة مف أعضاء 

بجامعة الممؾ سعكد بأقساميا العممية المتنكعة، كقد انتيت الدراسة إلى كجكد فركؽ جكىرية 
أغمب جكانب بالعممية التقكيمية في  يفنظر كؿ مف أعضاء ىيئة التدريس كالقائم تيبيف كجي

كمظاىر األداء التي تعنى بيا العممية التقكيمية ليذا األداء، ككذلؾ مصادر المعمكمات التي 
الدراسة ميثاؽ عمؿ يتضمف  كأعدتيمكف االستناد إلييا في تقكيمو، كخصائصيا المختمفة، 

متطمبات كشركط التقكيـ المكضكعي ألداء عضك ىيئة التدريس يمكف أف يفيد في تطكير 
سيف أدائو كتقميص نسبة أخطائو التي يمكف أف تنجـ عف عدـ درايتو بمثؿ ىذه كتح

 المتطمبات.
( إعداد معيار لمكفاءات المينية المتطمبة لألستاذ 4112الحكيمي،) دراسة كتناكلت

الجامعي، كمعرفة أكثر الكفاءات المينية تفضيالن لدل األستاذ الجامعي مف كجية نظر الطالب 
فرع الطائؼ كما ىدفت إلى الكشؼ عف المت يرات التي يمكف أف يككف ليا  بجامعة أـ القرل

عينة  تكتككن ،تأثير في األحكاـ الصادرة مف الطالب عمى الكفاءة المينية المتطمبة لمعمميـ
في درجات تفضيؿ طالب الجامعة  فركؽ كجكدالتكصؿ إلى   كتـ( طالبان ، 401الدراسة مف )

 مةلمكفاءات المينية المتطمبة لألستاذ الجامعي، كتميؿ جميعيا إلى ضركرة تكافر متطمبات قائ
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في  لعمميةفركؽ بيف طالب الكميات النظرية كالكميات ا ككجكد  ،الكفاءات لألستاذ الجامعي
فيذىا، كأساليب الحفز متكسطات درجات تفضيؿ الكفاءات المينية )اإلعداد لممحاضرة كتن

كالتعزيز( لصالح الكميات العممية، أما بقية الكفاءات مكضع الدراسة فمـ تكجد فييا فركؽ بيف 
كجيات نظر طالب المستكل األكؿ كاألخير بالجامعة في  بيفكال تكجد فركؽ  ،نكعي الكميات

 درجة تفضيؿ الكفاءات المينية لألستاذ الجامعي. 
تحديد بعض الميارات التدريسية الفعمية التي  إلى( 4111 الخثيمة،) دراسة كىدفت

يمارسيا األستاذ الجامعي، كالميارات التدريسية المثالية التي ينب ي أف يمارسيا، كذلؾ مف 
 ،سعكد المتكقع تخرجيف مؾكاتخذت الدراسة مجتمعان مف طالبات جامعة الم ،كجية نظر طالبو

نكعية معارؼ الطالب ككجية نظرىـ كأداة نصؿ  كتكصمت الدراسة إلى: أىمية الكقكؼ عمى
األداء لمتعميـ الجامعي ،  لمستك  يفإلى سبؿ تحس ياالتعميـ، كمف ثـ نتجو في عبيا إلى كاق

مف حيث العرض  المعطاةتنظيـ كبناء المحاضرة عمى تحديد العمؽ المناسب لممادة  ضركرةك 
ضافة في المعرفة تيعابيااسالراجعة كأىمية  بالت ذيةكالشرح كالكقت كاالىتماـ   ،لفكر جديد كا 

األساليب التدريسية المينية إلى تطكير في كثير مف الميارات التي تؤدم إلى تحسيف  حاجةك 
 رفع مستكل األداء. بيؿكزيادة الحاجة إلى التحصيؿ العممي في س اديميالعطاء األك

ل أعضاء ىيئة التقنية التعميمية لد الكفايات عف( دراسة 4111 السنيدم،) كأجرل
 معليا حيث تككف مجت مارستيـالتدريس بكمية التربية في جامعة السمطاف قابكس كمدل م

أف  جياأظيرت نتائ قدك  ،الدراسة مف جميع أعضاء ىيئة التدريس في جامعة السمطاف قابكس
أىـ الكفايات التي تكافرت لدل أفراد عينة الدراسة كتمارس بدرجة عالية جدان أك عالية ىي 

الرئيسة لعممية التدريس مثؿ إعداد خطة، كتحميؿ المحتكل التعميمي،  صرالتي تتناكؿ العنا
كأظيرت أيضان كجكد ارتباط مكجب داؿ إحصائيان بيف  ،كتحديد االستراتيجيات التعميمية...الخ

 العينة كدرجة ممارستيـ ليا.  فراددرجة تكافر الكفايات التقنية التعميمية لدل أ
الكفاءات التدريسية التي يمارسيا أساتذة الجامعة  تحديد( 0776 ، عفانةدراسة ) كاستيدفت

كأظيرت  ،( طالب  كطالبة140عينة الدراسة ) كبم ت ،اإلسالمية ب زة كما يراىا طمبة الجامعة
( 011( كفاية مف أصؿ )14ان في الكفايات التي يمارسكنيا، حيث كصمت إلى )النتائج قصكر 

 كفاية.
عف المشكالت التي تكاجو عضك  شؼ( إلى الك0772، محمدىدفت دراسة ) بينما   

ىيئة  عضكىيئة التدريس في بعض كميات جامعة اإلسكندرية ، كمدل تأثر التكافؽ الميني ل
الدراسة إلى أف أسمكب التدريس ، كالعبء  تائجكتكصمت ن ، المشكالت بيذهالتدريس   

التدريسي ، كمدل انعكاسو عمى إنتاجية عضك ىيئة التدريس العممية احتؿ المرتبة األكلى ، 
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عدد مف المشكالت مثؿ : العبء التدريسي كحجمو الكبير،  لمحكرا ىذاكقد برز في حيز 
رة مف الطالب ؛ الذم ال يساعد عمى االبتكار كأسمكب التدريس المتبع عند كجكد األعداد الكبي

، كبرزت في  يةأما المناخ الجامعي كالبحث العممي بالجامعة فقد احتؿ المرتبة الثان ،كالتجديد 
ىذا المحكر بعض المشكالت التي تكاجو عضك ىيئة التدريس ، مثؿ عدـ تكافر األجيزة 

صة لكؿ عضك ىيئة تدريس، كعدـ كالمعامؿ الالزمة لمبحث العممي ، كعدـ كجكد غرفة خا
في حيف احتؿ المحكر الثالث الخاص  ،كجكد مجمة عممية مختصة لنشر األبحاث العممية

كالتي انحصرت في عدـ   مشكالت،أفراد العينة أىـ ال كحددبالمكتبة كتجييزاتيا المرتبة الثالثة، 
افر المجالت العممية، كعدـ تمبية المراجع العممية المكجكدة الحتياجات البحث العممي، كعدـ تك 
كاحتؿ محكر المشكالت  ،مناسبة قاعات المكتبة، كعدـ كجكد حاسب آلي أك بنؾ معمكمات

 مجاؿاإلدارية المرتبة الرابعة ، إذ أكضح أفراد العينة أف أىـ المعكقات التي تكاجييـ في ىذا ال
معامالت أعضاء ىيئة  ىي : سكء األساليب اإلدارية المتبعة في الجامعة كالتي تعيؽ إنجاز

التدريس اإلدارية، كعدـ كفاءة الجياز اإلدارم بالجامعة، ككذلؾ عدـ مشاركة أعضاء ىيئة 
بينما احتمت المشكالت   ،التدريس لمقيادات اإلدارية في اتخاذ القرارات المتعمقة بيـ

ا مشكمة ، ككاف أبرزى العينةمف كجية نظر أفراد  خامسةاالجتماعية كالثقافية المرتبة ال
انخفاض المرتبات، كعدـ تقديـ مكافآت مالية مناسبة عند القياـ بالمياـ العممية، أكنظير 

احتمت المشكالت المادية  بينما ،القياـ بأعماؿ إضافية أك اإلشراؼ عمى الرسائؿ العممية 
المرتبة األخيرة ، كأكصى الباحث بمجمكعة مف التكصيات التي مف شأنيا كضع  يةكالمعنك 

 مكؿ المناسبة لمعالجة تمؾ المشكالت.الح
 األجيبية الدراسات:  ثاىيا

مف أجؿ  يجامع مقرر( 41دراسة تحسيف ) et al., 2013)  (Bader ىدفت
ضماف أعمى جكدة متكافقة  مع معايير الجكدة األكاديمية العالمية كذلؾ بجامعة غراتس  

كأشارت النتائج أف   نترنت،( طالب يدرسكف عف طريؽ شبكة اإل 01شممت الدراسة ) ،بالنمسا 
الجكدة العالمية، كقدمت الدراسة مجمكعة مف المقترحات  لمراجعة  عاييرالمقررات حققت م

 ضماف الجكدة عف طريؽ تقنيات التعميـ التعاكنية مثؿ منصات الكيب كمجمكعات المناقشة .

مكانيةالجكدة  معايير(  (Pawlowski, 2008دراسة  تناكلت  البرامجتصدير  كا 

ىيئة التدريس  أعضاء وحث ، العالم انحاء لجميع المناهج مكاءمةو الحدود، عبر الدراسية
 معايير لتنفيذ الرئيسية التحديات الدراسة حددت كما متنوعة، تعليمية عروضتقديـ  عمى

 .العالي التعليم مؤسسات في العالمية الجودة
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التدريسية لألساتذة  كالفاعميةالكفاءة  تقكيـ(  ( Simon,2003دراسة  كاستيدفت
استخدمت الدراسة في  كقدالجامعييف مف كجية نظر طالب  المؤسسات التربكية العميا ، 

عمى آراء  عينة مف  التعرؼأسئمة ب رض  ةتحقيؽ ىذا اليدؼ استبياف مككف مف ثماني
في حيث الكفاءة كالفاعمية  يف( مف األساتذة المتفاكت 5الطالب الفاعمية التدريسية لعدد ) 

بتدريس بعض  كيقكمكفالتدريسية )كفقان لمتقارير الرسمية الخاصة بتقكيـ مستكل أدائيـ ( 
مات ( كىك مختصر لمقرر إدارة نظـ المعمك  MIS المقررات العممية ليـ كىك مقرر )

Management Information Systems  فصكؿ دراسية متتالية ، كقد  ةثالث مدارعمى
مثؿ : القدرة عمى التكاصؿ،  ررتضمنت األسئمة بعض الجكانب الخاصة بأداء أستاذ المق

االتجاه نحك الدارسيف، غزارة ككفاءة المادة العممية، الميارات التدريسية، العدؿ كالمكضكعية 
الطالب في جكانب األداء  آراءد أسفرت الدراسة عف عدـ كجكد فركؽ دالة بيف ، المركنة ، كق

 التي حددتيا أسئمة االستبياف في كؿ مف التطبيقيف القبمي كالبعدم. 
 التدريس ىيئة أعضاء إدراؾ مدل عف الكشؼ( Bartley, 2001) دراسة كىدفت

 كطبقت ، (Ohio) أكىايك كالية في فعاؿ تكجيو ضمف العالي التعميـ في التطكير مف لحاجتيـ
 مف (75 %) أف إلى النتائج كخمصت ، مؤسسة(  27)مف عضكان   ( 132)   عمى الدراسة
 أدائيـ، عف راضكف منيـ (% 62 ) كأف لدييـ، اإلعداد بمستكل مقتنعيف الدراسة عينة
 يجرم أف طمبكا العينة أفراد بقية كأف الميني، لمتطكير ككسيمة الذاتي التعمـ يفضمكف كأنيـ
 .التدريس بفف االرتقاء كمجاؿ التكنكلكجيا، استخداـ مجاؿ في نمكىـ تطكير
 عف بالرضا كعالقتو التدريس ىيئة أعضاء تطكير عف بدراسة Norwell, 2000) ) كقاـ
 كطبقت أخرل، جية مف التدريس ىيئة أعضاء كتطكير  جية، مف المؤسسة كثقافة العمؿ
  (307) مف عينتيا كتككنت ،  Alabamaالباما كالية في كمية  (25)     عمى الدراسة
 مف المؤسسة كثقافة العمؿ عف الرضا بيف قكية عالقة كجكد إلى نتائجيا كأشارت عضك،
 في إيجابيان  يؤثر العمؿ عف الرضا إف إذ ،مف جية أخرل التدريس ىيئة أعضاء كتطكير جية،
ذا الميني، النمك عمى التدريس ىيئة أعضاء تشجيع  فإنيا إيجابية المؤسسة ثقافة كانت كا 
 . التدريس ىيئة أعضاء لتطكير داعمة تككف

التربكية  االتجاىات عفالكشؼ  إلى  (Suzanne & Dale,1999)دراسة  كىدفت        
الدراسة  كشممت ،،كعكامؿ فاعمية التدريس في الكميات الجامعية بجامعة كمكرادك الشمالية 

نتائج أىميا أف أفضؿ أعضاء  دةكتكصمت الدراسة إلى ع ،( طالب 704عينة مككنة مف )
ىيئة  التدريس ىـ القادركف عمى إعطاء قيمة عممية ككظيفية لممقررات التي يقكمكف 

كما أف ىناؾ فئة  ية،بتدريسيا كيعممكف عمى زيادة دافعية طالبيـ كحماسيـ لمعممية التعميم
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ئة التدريس يكاجيكف مشكمة التكاصؿ كالتفاعؿ مع الطالب مما يقمؿ مف مف أعضاء ىي
أما الفئة األخيرة مف أعضاء ىيئة التدريس فيـ الذيف يكاجيكف  ممقررات،فاعمية تدريسيـ ل

مشكمة عدـ القدرة عمى تنظيـ محتكل المقرر الدراسي  بما يتالءـ مع بيئة التعمـ في الصؼ 
مدكف الطرؽ التقميدية في التدريس كال يستخدمكف التقنيات التربكية الدراسي كالذيف مازالكا يعت

 المناسبة.
التعرؼ عمى مشكالت أعضاء ىيئػة  التدريػس  ( Orata,1999)دراسة  كاستيدفت  

كارتباطيا بالتكافؽ الكظيفي لدييـ ،  Ohio في تدريس المقررات التربكيػة بجامعة أكىػػايك  
إلى نتائج  التكصؿالنظريات التقميدية . كقد تـ  نظكمةية ، كمفي ضكء تطبيؽ الطرؽ التقميد

تفيد بأف أكثر المشكالت التي تكاجو عضك ىيئة التدريس أعداد الطالب الكبيرة في القاعة إلى 
حد ما، كأف ىناؾ بعض المقررات الدراسية التي يفرض تدريسيا عمى الطالب بصرؼ النظر 

كبة في تقبؿ الطالب لمحتكل المقرر ، كىك أمر ال عف ميكليـ كاىتماماتيـ، مما يشكؿ صع
كما تبيف مف نتائج الدراسة أف ىناؾ ضعؼ في المستكل العممي ،  ،الالـز لو فاعؿيحقؽ  الت

تساعد أعضاء ىيئة التدريس عمى  الكخمفية إعداد الطالب في مرحمة التعميـ قبؿ الجامعي 
التقنيات الحديثة  داـتنمية طرؽ التفكير اإلبداعي لدل الطالب أك إكسابيـ ميارة استخ

 لينعكس ذلؾ عمى مستكل أدائيـ بعد التخرج .
 يمكف التي الطرائؽ تعرؼ إلى   (McWilliam et el., 1999)  دراسة كىدفت

 ىيئة ألعضاء مينية ىكية بناء في الحديثة ماتكالمعمك  المعارؼ مف لالستفادة استخداميا
 باستراليا لمتكنكلكجيا ككينزالند بجامعة الحالة دراسة كط بقت  ال ربية، بالجامعات التدريس

 بالمجتمع المتعمميف حاجات لتكفير بالجامعات األكاديمييف قيادة أف الدراسة نتائج أىـ كمف
 الميني التطكير مجاؿ في الجامعات بيف التنافس بالجامعة،كأف التدريس مينة تطكير تعني
 .لمجامعات التعميمية المخرجات جكدة يعزز

عمى الجكانب اليامة ألداء المعمـ  التعرؼ  ) ( Latshaw,1997دراسة  كاستيدفت
الجامعي التي يجب أف تيتـ بيا عممية تقكيـ ىذا األداء، كاعتمدت الدراسة عمى مراجعة 
 يالمقاالت العممية كالبحكث كالدراسات المتكافرة المنشكرة في الدكريات كاألطر النظرية الت

مت الدراسة إلى جكانب كقد تكص ،اىتمت بمجاؿ تقكيـ أداء عضك ىيئة التدريس بالجامعة
 التحصيمي التفكؽالبحثية ، ك  توكفاي لأساسية ينب ي أف تيتـ بيا عممية التقكيـ كىي : مد

األنشطة ذات القيمة كالخاصة بالمؤسسات العممية  ،الفاعمية التدريسية ،كاإلبداعي لطالبو
 في األنشطة الخاصة بالمؤسسات الدكلية. ياـاإلس ،المختمفة
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 : السابقة البحوث على عاو تعقيب

 معظـ تعمد كلـ التدريسية الكفايات قكائـ  السابقة الدراسات بعض استخدمت 
 الدراسة إليو تسعى ما كىك المينية الكفايات لتطكير ببرنامج التدخؿ إلى الدراسات
 .الحالية

 ىيئة التدريس في حاجة إلى اإلعداد الميني  أعضاء أف إلىبعض الدراسات  أشارت
استراتيجيات تدريسية متعددة، كاستخداـ تقنيات  اـالجيد كالتدريب عمى استخد

 تعميمية .
 األدكات إعدادالدراسة الحالية مف الدراسات السابقة عند   استفادت. 
 لمينية ا ياتنتائج كافة الدراسات العربية كاألجنبية إلى أىمية مكضكع الكفا تكصمت

 التي يمتمكيا أعضاء ىيئة التدريس.    
 الكفاياتتطكيرم لتنمية  برنامج أثرعف  الكشؼندرة البحكث التى حاكلت   يالحظ 

 المينية ألعضاء ىيئة التدريس كفؽ معايير الجكدة العالمية.
 :اآلتييفإلي اختبار الفرضيف  ةالحالي الدراسة سعىت:الدراسة فزوض
ال تكجد فركؽ دالة إحصائيا بيف متكسطي رتب درجات المجمكعتيف التجريبية  -0

كالضابطة مف أعضاء ىيئة التدريس في كمية التربية كالعمـك بالخرمة في القياس 
 المينية.  لمكفاياتالبعدم  

ال تكجػػد فػػركؽ دالػػة إحصػػائيا بػػيف متكسػػطي رتػػب درجػػات المجمػػكعتيف التجريبيػػة -4
اء ىيئػة التػدريس فػي كميػة التربيػة كالعمػـك بالخرمػة فػي القيػاس كالضابطة مف أعضػ

 التتبعي لمكفايات المينية.    
 :الدراسة وإجزاءات العنل طزيقة

 :التحزييب والتصنيه الدراسة ميهخ:  أواًل

المشركع الراىف عمى المنيج شبو التجريبي كعمى تصميـ تجريبي مككف مف  يعتمد
 التدريس بكمية التربية كالعمـك بالخرمة. يئةمجمكعتيف تجريبية كضابطة كالىما مف أعضاء ى

 :العاياية: ثاىيًا

نطاؽ العينة  خارجالتدريس  ىيئة أعضاء مف( 5) راختيا تـ:  التقنيف عينة -1
كذلؾ ب رض تقنيف أدكات الدراسة ،  كلمتعرؼ عمى المشكالت التي تكاجو  ساسيةاأل

 1تطبيؽ البرنامج 
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( مف أعضاء ىيئة التدريس بكمية التربية 10:  تتمثؿ العينة فى )األساسية العينة-2
( 02( عضك كضابطة )05) تجريبيةتـ تكزيعيـ إلى مجمكعتيف  ،بالخرمة  لعمـككا

 الخبرة سنكات كعدد الجنس مثؿ الخصائص نفس يمال يككف أف مراعاة كتـ ،عضك
بالعمؿ  خبرتيف سنكات عدد كمتكسط ،عينة الدراسة مف اإلناث فجميع العمرية، كالمرحمة
 معيارم بانحراؼ شيران ( 301) أعمارىف متكسط كبمغخمس سنكات تقريبان،   الجامعي

 ق،0213/0214الدراسي العاـ مف الثاني الفصؿ فى االختيار ذلؾ كتـ شيران،( 04.4)
 . ـ4102/4103

 : الدراسة أدوات:  ثالًجًا

 ( تالباحثا إعداد)    الكفايات المينية ألعضاء ىيئة التدريس. يرمقياس تقر  -0
كشػػمؿ   ،التػػدريس ىيئػػةىػػذا المقيػػاس إلػػى قيػػاس الكفايػػات المينيػػة ألعضػػاء  ييػػدؼ 

عامػة ، كفايػات تدريسػية، كفايػات بحثيػة، كفايػات فػي مجػاؿ  كفايػاتالمقياس عمى أربعة أبعػاد ) 
  أربعػةكػؿ عبػارة   اـ( عبارة ، كأم26خدمة المجتمع( ، كتككف المقياس فى صكرتو النيائية مف )

الػػدرجات  تقػػدير كيػػتـ ،(تنطبػػؽ ال ، نػػادران  تنطبػػؽ  الكقػػت، أغمػػب تنطبػػؽ دائمػػا، تنطبػػؽاختيػػارات )
 (.0=تنطبؽ ال ،4= نادران  تنطبؽ  ،1=الكقت أغمب ؽتنطب ،2=دائما تنطبؽ) أساس عمى

باستخداـ صدؽ المحكميف، حيث عرض المقياس عمى  تالباحثا قامت المقياس: صدؽ
النفس ، كطمب مف كؿ منيـ إبداء الرأم حكؿ  عمـتسعة محكميف مف أساتذة  التربية ك 

 المقياس :
مقياس   تحكيـ( يكضح النسب المئكية التفاؽ السادة المحكميف عمى عناصر  0رقـ ) اآلتي كالجدكؿ

 الكفايات المينية ألعضاء ىيئة التدريس . يرتقر 
 ير( النسب المئكية التفاؽ السادة المحكميف عمي عناصر تحكيـ مقياس تقر 0) جدكؿ

 ألعضاء ىيئة التدريس لمينيةالكفايات ا

 المئكية النسبة حكيـالت عناصر
 % 55.5 " كاضحة ككافية ؟ العامة الكفاياتالعبارة عمى بعد "  ىؿ
 %66.6 " كاضحة ككافية ؟ التدريسية الكفاياتالعبارات عمى بعد "  ىؿ
 %66.6 " كاضحة ككافية ؟ البحثية الكفاياتالعبارات عمى بعد "  ىؿ
 %55.5 في مجاؿ خدمة المجتمع " كاضحة ككافية ؟ الكفاياتالعبارات عمى بعد "  ىؿ
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بيا كعدلت بناء  ذالمحكمكف بعض المقترحات لتعديؿ بعض العبارات كتـ األخ كقدـ
عمى ذلؾ، كعرض عمييـ  المقاس مرة أخرل كاتفؽ السادة المحكمكف عمى مالءمة عبارات 

 المقياس بعد إجراء التعديالت الالزمة.
بحساب الثبات بطريقة إعادة االختبار بفاصؿ زمني أسبكعيف  تالباحثا قامت المقياس: ثبات

( ، مما يدعك إلى الثقة فى 1.54(، كبم ت قيمة معامؿ الثبات ) 5عمى عينة التقنيف ) ف =
 النتائج التى يمكف التكصؿ إلييا.

المينية ألعضاء ىيئة التدريس كفؽ معايير  الكفايات لتنميةالتدريبي  البرنامج -1
 ( الباحثاتة العالمية :                 )إعداد الجكد
 ىمػا مػرحمتيف مػف تتكػكف كىى التدريبية لمجمسات ممخص يأتي فيما الباحثات تعرض

 .التنفيذية التدريبية كالجمسات اإلعالمية، التدريبية الجمسات
 : اإلعالمية التدريبية اجللسات أواًل

 ىيئػة أعضػاء إمداد إلى اإلعالمية التدريبية الجمسات خالؿ مف الحالية الدراسة تسعى
عالمػػي معرفػػي كجانػػب بمعمكمػػات التػػدريس المينيػػة ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس  الكفايػػات عػػف كا 

 لممارسػتيا تييئػتيـ بيػدؼ كذلػؾ  الدراسػة، لعينػة أىميتيػا كمدلكفؽ معايير الجكدة العالمية 
 كتضػػمنت كالتسػػاؤؿ الػػذىني كالعصػػؼ الحػػكار طػػابع الجمسػػات عمػػى غمػػب كقػػد ، عمميػػـ أثنػػاء
 اسػػػت رؽ" جمسػػات أربػػع" اإلعالميػػة التدريبيػػة الجمسػػات عػػػدد بمػػغ كقػػد التػػدريبات، مػػف عػػدد

 .  أسبكعان  تنفيذىا
 :التدريس هيئة ألعضاء التيفيذية التدريبية اجللسات: ثاىيًا

 أعضػػاء تػػدريب إلػػى التنفيذيػػة التدريبيػػة الجمسػػات خػػالؿ مػػف الحاليػػة الدراسػػة تسػػعى
المينيػة كفػؽ معػايير الجػكدة العالميػة  الكفايػات تنميػة كيفيػة عمػي فعمية بصكرة التدريس ىيئة

 كاسػػػت رؽ جمسػػػات سػػػت التنفيذيػػػة التدريبيػػػة الجمسػػػات عػػػدد بمػػػغ كقػػػد ،  البرنػػػامج باسػػػتخداـ
 .أسبكعيف تنفيذىا

 : اجللسات فى املتبعة التدريب إجزاءات

المينية  الكفايات لتكضيح  عمؿ إطار التدريس ىيئة أعضاء عمى ع رض الجمسات ىذه فى
التدريس  ىيئةأعضاء  لنجاح كأىميتياألعضاء ىيئة التدريس كفؽ معايير الجكدة العالمية 

 المناقشة، ، مف التدريبات كدراسات الحالة عددك استخدـ بالجمسات  ،في أداء مياميـ 
  لممارسة .كا  ،كتبادؿ األدكار ،العمؿ  كمجمكعات ،عمى إدارة الذات كالتدريب

 .بالتفصيؿ الجمسات( 4) ممحؽ كيتضمف متدربات،جميع ال فعاليةك  مشاركة عمى الحرص كتـ



 ـ4103( أكتكبر24ػػػ العدد )ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ

- 0145 - 
 

 مف صالحية الجمسات التدريبية لمتطبيؽ: التحقؽ
 النفس كعمـ التربية أساتذة المحكميف السادة مف مجمكعة عمىالتدريبية  الجمسات عرض تـ

 المحكمكف السادة كاقترح ، منيا لميدؼ كتحقيقيا الجمسات حكؿ كمقترحاتيـ أرائيـ ألخذ
ضافة الجمسات تعديؿ كتـ التعديالت، بعض إجراء  المحكمكف كاتفؽ  كمقترحاتيـ أرائيـ كا 
 .الحالية الدراسة عينة عمى لمتنفيذ الجمسات صالحية عمى

 :العنل خطة رابعًا

الدراسػػات السػػابقة كالبحػػكث التػػي أجريػػت فػػي مجػػاؿ  عػػفدراسػػة نظريػػة مسػػحية  اجػػراء تػػـ -
 1المينية العالمية  جكدةالمينية  كفؽ معايير ال تالكفايا

 البحث . أدكات إعداد تـ -
الكفايػػات المينيػػة ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس  يػػرتقر  مقيػػاس تطبيػػؽك البحػػث  عينػػة اختيػػار تػػـ -

 قبميا.  تطبيقا
 .التجانسالعينة عشكائيا الى مجمكعتيف تجريبية كضابطة بعد التحقؽ مف  تقسيـ تـ -
 التجريبية. ةالبرنامج التدريبي عمى المجمكع تطبيؽ تـ -
عمػػى  الكفايػػات المينيػػة ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس  تطبيقػػا بعػػديان  يػػرتقر  مقيػػاس تطبيػػؽ تػػـ -

 . الضابطةك  تجريبيةمجمكعتي البحث ال
عمػػى  الكفايػػات المينيػػة ألعضػػاء ىيئػػة التػػدريس  تطبيقػػا تتبعيػػان  يػػرتقر  مقيػػاس تطبيػػؽتػػـ  -

 مف التطبيؽ البعدل. شيربعد مضى   الضابطةك  تجريبيةمجمكعتي البحث ال
عبػر الحاسػب  انػاتكالقيػاـ بإدخػاؿ البي اإلحصػائيةاالختبارات كالقياـ بالمعالجػات  تصحيحتـ  -
 Statistical package for social Science  (SPSS)مػػف خػػالؿ برنػػامج  لػػياآل

 .  ( لتحميؿ البيانات إحصائيان 04اإلصدار )
 1النتائجالنتائج كتقديـ التكصيات كالمقترحات في ضكء  تفسير تـ -

 :الدراسة ىتائخ

 الخاـ لمدرجات اإلحصائي التحميؿ عنيا أسفر التي النتائج يأتي فيما الباحثات تعرض
، الكفايات المينية ألعضاء ىيئة التدريس ريرتق مقياس تطبيؽ عند عمييا الحصكؿ تـ التي
 .المستقبمية لمبحكث كالمقترحات التكصيات بعض يميو النتائج ليذه تفسيران  يقدمف ثـ

تكجد فركؽ دالة  ال ( أنو عمى لمدراسة الحالية األكؿالفرض  ينص :األول الفزض ىتائخ
بيف متكسطي رتب درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة مف أعضاء ىيئة  إحصائيان 
 المينية( .  لمكفاياتالقياس البعدم  فيكالعمـك بالخرمة  في كمية التربية التدريس
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     الالبارامترم اإلحصائي األسمكب اتالباحث استخدمتمف صحة ىذا الفرض  كلمتحقؽ
Mann-Whitney – U Test ، المتعمقة بيذا الفرض: النتائج يكضح اآلتي كالجدكؿ 

 المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة درجات رتب متكسطات بيف الفركؽ داللة( 4) جدكؿ
 المينية لمكفاياتالقياس البعدل  في

 متكسط العدد المجمكعة
 الرتب

 مجمكع
 الرتب

Mann-Whitney U مستكل 
 الداللة

 دالة 02.311 454.31 07.24 05 التجريبية
 013.31 6.04 02 الضابطة 1.0عند

مف الجدكؿ السابؽ كجكد فركؽ بيف متكسطات رتب درجات المجمكعة  يتضح
المينية لصالح  الكفاياتمقياس  عمى ماألداء البعد فيالضابطة  كالمجمكعةالتجريبية 

الذم يبيف المتكسط  اآلتيالمجمكعة التجريبية، كتتفؽ ىذه النتيجة مع ما يكضحو الجدكؿ 
 مقياسفيما يتعمؽ باألداء عمى  لضابطةالمعيارم لممجمكعة التجريبية كالمجمكعة ا حراؼكاالن

 كبعد التدريب. قبؿالمينية   الكفايات
أفراد المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم لألداء  عدد( 1)جدكؿ

  التدريبالمينية قبؿ كبعد  الكفاياتعمى مقياس 

 ف المجمكعة
 التدريب بعد التدريب قبؿ
 ع ـ ع ـ

 04.76 021.35 04.63 016.46 05 التجريبية
 03.03 001.62 04.63 017.15 02 الضابطة

تمثيالن بيانيػان لمتكسػطات درجػات كػؿ مػف المجمػكعتيف التجريبيػة  اآلتيالشكؿ  كيكضح
 .البرنامجعمى  التدريبالمينية قبؿ كبعد  الكفاياتكالضابطة فيما يتعمؽ باألداء عمى مقياس 
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 درجات المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة  متكسطات( 0) شكؿ
 البرنامج عمىالمينية قبؿ كبعد التدريب  الكفاياتمقياس  فى

 فيالسابؽ كجكد فركؽ بيف أداء المجمكعتيف التجريبية كالضابطة  كؿمف الش يتضح
 المجمكعة التجريبية . لصالحمقياس الكفايات المينية  عمىاألداء البعدل 
تفكؽ المجمكعة التجريبية عمى المجمكعة الضابطة  في األداء البعدل  اتالباحث كت رجع

فى  لتجريبيةا المجمكعةعميو  تالذم حصم التدريب إلي ،المينية  الكفايات مقياس عمي
 بأىمية المشاركات كعي زيادة في ساىـ حيثالبرنامج  التدريبي التطكيرم لمكفايات المينية 

 تجاه اإليجابي التكجو  فييف عزز مما ، لعمميف بالنسبة ةالجكد كمعاييرالمينية  الكفايات
 لطمكحيف الميددةالداخمية كالخارجية  المثيراتزيادة مراقبة كتقكيـ  مف كمكنيف  عمميف

 المينى لمكقفيا مشاركة كؿ كتمحيص مراجعة في أثر لو كاف  التدريب أف كما األكاديمى،
 تكفير أف كما ، كثيرة كفرصان  طكيال كقتان  ضيعت أنيا بحقيقة نفسيا فكاجيت كاألكاديمى

 ىذه مثؿ إجراء عمى المشاركة مساعدة في ساىـ البرنامج جمسات أثناء الراجعة الت ذية
مف الخبرات كاألنشطة  نكعالباحثات عمى تزكيد المشاركات بعدد مت فحرصت ، المراجعات

المناسبة التى استطاعت المشاركة في المجمكعة التجريبية اجتيازىا بنجاح ساىـ فى زيادة 
 طمكحيا  ككفاياتيا المينية.

 ما الفترة خالؿ ظاىران  تطكران  ليا يحدث كلـ ىذا كؿ ليا يتكفر فمـ الضابطة المجمكعة أما
 الذم األداء نمط نفس عمى استمرت حيث ، المينية لمكفايات كالبعدم القبمي القياس بيف

ىذه النتيجة مع نتائج دراسة  كتتفؽ ، القبمي القياس قبؿ ما الفترة خالؿ عميو تعكدت
 . (4116،كعالـ  غالب) ،  (Simon,2003)،( Bartley, 2001) ،(4111 ، السنيدم)
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تكجد فركؽ  ال) أنو عمىلمدراسة الحالية  يالفرض الثان ينص  :الجاىي الفزض ىتائخ
ىيئة  أعضاءدالة إحصائيا بيف متكسطي رتب درجات المجمكعتيف التجريبية كالضابطة مف 

 كلمتحقؽالمينية( ،  لمكفايات التتبعيالقياس  فيالتدريس في كمية التربية كالعمـك بالخرمة 
-Mann     الالبارامترم اإلحصائي األسمكب اتالباحث استخدمتمف صحة ىذا الفرض 
Whitney – U Test ، المتعمقة بيذا الفرض: النتائج يكضح اآلتي كالجدكؿ 

 المجمكعة التجريبية كالمجمكعة الضابطة درجات رتب متكسطي بيف الفركؽ داللة( 2) جدكؿ
 المينية ألعضاء ىيئة التدريس لمكفاياتالقياس التتبعي  في

 متكسط العدد المجمكعة
 الرتب 

 مجمكع
 الرتب

Mann-Whitney U مستكل 
 الداللة

 دالة 31.111 412.11 04.50 05 التجريبية
 022.11 00.16 02 الضابطة 1.3عند

مػػػف الجػػػدكؿ السػػػابؽ كجػػػكد فػػػركؽ بػػػيف متكسػػػطات رتػػػب درجػػػات المجمكعػػػة  يتضػػػح
المجمكعػػػة  لصػػػالحالتتبعػػػى لمكفايػػػات  القػػػرار  لقيػػػاسا فػػػيالضػػػابطة  كالمجمكعػػػةالتجريبيػػػة 

الػذم يبػيف المتكسػط كاالنحػراؼ  اآلتػيالتجريبية، كتتفؽ ىػذه النتيجػة مػع مػا يكضػحو الجػدكؿ 
المينيػة  الكفايػاتيتعمػؽ بػاألداء عمػى مقيػاس  فيمػاالمعيارم لممجمكعتيف التجريبيػة كالضػابطة 
 قبؿ كبعد التدريب كفي القياس التتبعى. 

أفراد المجمكعتيف التجريبية كالضابطة كالمتكسط الحسابي كاالنحراؼ المعيارم  عدد( 3) جدكؿ
 التتبعى قياسكفي ال التدريبقبؿ كبعد  ةالميني الكفاياتلألداء عمى مقياس ميارات 

 التتبعي القياس التدريب بعد التدريب قبل ف المجموعة
 ع ـ ع ـ ع ـ

 6.64 015 04.76 021.35 04.63 016.46 05 التجريبية

 01.23 016 03.03 001.62 04.63 017.15 02 الضابطة

تمثيالن بيانيػان لمتكسػطات درجػات كػؿ مػف المجمػكعتيف التجريبيػة  اآلتيالشكؿ  كيكضح
كبعد التدريب كفػي  قبؿالمينية   الكفايات مقياسالضابطة فيما يتعمؽ باألداء عمى  كالمجمكعة

 القياس التتبعى. 
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  مقياس فى كالضابطة المجمكعتيف درجات متكسطات( 4) شكؿ
 التتبعي القياس كخالؿ التدريب كعقب التدريب قبؿ المينية الكفايات

 فػيمف الشكؿ السابؽ كجكد فركؽ بيف أداء المجمكعتيف التجريبيػة كالضػابطة  يتضح
 كالتتبعي عمى مقياس الكفايات المينية لصالح المجمكعة التجريبية . كالبعدلاألداء القبمي  
عمى المجمكعة الضابطة في  بيةالمجمكعة التجري تفكؽ استمرار اتالباحث كت رجع

 المشاركاتالذل تـ تدريب  التدريبيالمينية إلى أثر برنامج  لمكفاياتالقياس التتبعي 
السمبية  فكارساعد البرنامج عمى تخمص المشاركات مف األ حيث ،التجريبية عميو بالمجمكعة

كالمياـ  األعماؿالناجح  بسبب تزاحـ  يالمين باألداءالخاصة  فالتي تؤثر عمى مياراتي
كاألعباء المثقؿ بيا كاىؿ أعضاء ىيئة التدريس كزاد البرنامج مف حماسيف  الكتساب 

إلى  زيادة كعي كمعرفة المشاركات بأبعاد كأدل التدريب  ،الكفايات المينية كتطكيرىا لدييف
 لمكاقؼعنيف قبؿ ذلؾ  فأصبحف أكثر انسجاما مع ا ائبةالممكف أف تككف كانت غ مفكثيرة 

التعامؿ المناسب مع المكاقؼ كالمت يرات  عمى فتحسنت قدرتي حيث راتالتى تتطمب اتخاذ قرا
لعمميات التفكير  اليقظةتفكير كزادت لم لذاتيةاإلدارة ا عمى قدرةليا، كصرف أكثر  فالتى يتعرض

 .كفايتيف حسفإلى استمرار ت أدل مما
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  التوصيات

 :اآلتيةبناء عمى ما تكصؿ  إليو البحث الحالي مف نتائج تقدـ الباحثات التكصيات       
عمػى زيػادة االىتمػاـ بتنميػة الكفايػات المينيػة  يحث المسئكليف عف التعمػيـ العػال -0

 ألعضاء ىيئة التدريس  بالجامعات.
 مجػاؿ فػي االتجاىػات بأحػدث كتزكيػدىـضركرة استمرارية تدريب أعضاء ىيئػة التػدريس   -4

   .الجكدة معايير كفؽ المينية الكفايات تنمية
 فػي الشػمكلية كمراعػاة التػدريس ىيئػة اعضػاء كفػاءة فػي المؤثرة العكامؿ بجميع االىتماـ – 1

 .التدريس ىيئة أعضاء كفايات  تنمية
 المنشكد ألداء أعضاء ىيئة التدريس. التطكير إلحداث الالزمة البيانات تكفير   -2
 التخطػيط فػي التػدريس ىيئػة عضػك اشػراؾ خػالؿ مػف المشػاركة مبػدأ اعتمػاد   -3

 .ذاتيان  نفسو تقكيـ ك تطكير في كالتنفيذ

 : مستقبلية حبوث مقرتحات

 .التدريس ىيئة ألعضاء المينية الكفايات فى المسيمة لمعكامؿ تنبؤية دراسة إجراء -0
 لمعمػؿ المتعاقػديف التػدريس ىيئػة أعضػاء مػف لعينة المينية لمكفايات النمائي الخط دراسة -4

 .  السعكدية الجامعات في
 الكفايػػات مػػف المرتفػػع المسػػتكل ذكل التػػدريس ىيئػػة أعضػػاء لػػدل المعرفيػػة البنيػػة دراسػػة -1

 .المينية
 .التدريس ىيئة ألعضاء المينية الكفايات في كالدافعية الذاتية المراقبة أثر دراسة -2
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 : املزاجع

 : العزبية املزاجع – أوال

 الكريم القرآن
األنجمو : رة. القاىالطالب لمعمـ المرحمة الثانكية تقكيـ(. 1995رشاد )  عمى،عبد الرحمن ؛  إبراىيم،

 المصرية.
 . القاىرة: األنجمو المصرية.النفس التربكم عمـ(. 1991فؤاد ؛ صادق، آمال ) حطب، أبو
 . مركز القطان ، غزة .  الشاممة في التدريس الجكدة( . 2114مموح ، محمد يوسف ) أبو

(. الكفايات التعميمية األساسية الالزمة لمعمم المرحمة الثانوية الستخدام 1988فيد عبد اهلل ذيب ) البياري،
 الجامعة األردنية. ،ماجستير غير منشكرة رسالةالحاسوب كتقنية في التدريس الصفي ومدى توافرىا لو. 

امعي من وجية نظر طالبو ( . الكفاءات المينية المتطمبة لألستاذ الج 2114إبراىيم الحسن ) الحكمي،
 ،91مكتب التربية العربي لدول الخميج، ، العدد  ،رسالة الخميج العربي مجمةوعالقتيا ببعض المتغيرات. 

 .56-13 ،24السنة 

( . تصور مقترح لتحسين جودة التعميم الجامعي الفمسطيني . ورقة عممية  2114، عميان )  الحولي
الذي عقده برنامج التربية ودائرة  لجامعي الفمسطينيالتكعية في التعميـ ا لمؤتمرأعدت 

 يوليو. 5إلى  3ضبط التوعية في جامعة القدس المفتوحة في مدينة رام اهلل في الفترة من 
ضغوط العمل كما يدركيا العاممون في التعميم الجامعي.  صادر( . م 2111ىند ماجد )  الخثيمة،

 – 85الدراسات اإلسالمية ، المجمد التاسع ، التربوية،  العموم سعكد الممؾ جامعة مجمة
112. 

(. مدى ممارسة أعضاء ىيئة التدريس في جامعة 1991محمد محمود ؛مرعي، توفيق ) الخوالدة،
العدد  العربية، اتحاد الجامعات مجمةاليرموك لمكفايات األدائية الميمة لوظائفيم المينية. 

26 ،67- 85  . 
(. نظام تقويم كفاءة المعمم أثناء الخدمة في وزارة 1996عبد الكريم؛ ذياب، عبد الرحيم ) الخياط،

 .78-26(، 11)38العدد  ،التربكية المجمةبدولة الكويت" دراسة تقويمية".  بيةالتر 
(. وقائع الندوة الفكرية الثالثة لرؤساء ومديري الجامعات في الدول 1987ميدي صالح ) السامرائي،

 أبريل. 21-18من  ،البحكث التربكية كالنفسية مركزء. جامعة بغداد، األعضا
 في التدريس ىيئة ألعضاء الميني النمو لمتغيرات تحميمية دراسة ( 2005 ) .  فؤاد السممان،

 . األردنية الجامعة ،منشكرة غير دكتكراه . رسالةالرسمية األردنية الجامعات
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(. الكفايات التقنية التعميمية لدى أعضاء ىيئة التدريس بكمية 2111سعيد راشد سميم  ) السنيدي،
 ،ماجستير غير منشكرة رسالةالتربية في جامعة السمطان قابوس ومدى ممارستيم ليا. 

 جامعة اليرموك. 
العام (.أساليب تنمية الكفايات المينية لمديري مدارس التعميم 1999عبد الرحمن محيسن ) الشمري،

 جامعة الممك سعود. ،منشكرة ماجستير غير رسالةبمدينة الرياض. 
(. مدى معرفة مدرسي كميات المجتمع في األردن بالكفايات 1994عبد المعطي محمد ) الصباغ،

ماجستير غير  رسالةالتكنولوجية التعميمية وممارستيم ليذه الكفايات ودرجة ضرورتيا ليم. 
 جامعة اليرموك.  ،منشكرة

(. الكفايات الالزمة لممشرف التربوي ومدى ممارستيا من وجية 1996سمطي محمد القاسم ) العوض،
 جامعة اليرموك. ،ماجستير غير منشكرة رسالة. لمعمميننظر ا

كميات  ي(. االحتياجات التدريبية التربوية ألعضاء ىيئة التدريس ف 2114حمدان أحمد )  الغامدي،
 . 186-117،  21،   التربية رسالةالسعودية. المعممين بالمممكة العربية 

 : األنجمو المصرية. لقاىرة. التقكيـ كالقياس النفسي كالتربكم. ا( 1996رمزية ) الغريب،
.   )2117)  اهلل عبد عزيزة طيب،   ؛ السالم عبد المنعم عبد الحياني، بركي؛ بن سعد المسعودي،

 العزيز عبد الممك بجامعة والتعمم، التعميم تطوير في الرائد الجامعي، التعميـ تطكير مركز
 .التدريس ىيئة أعضاء ميارات تطوير في الخبرة من (عاًما21)

www.ust.edu/uaqe/count/2008/1/6.pdf 
(. مدى توافر الكفايات التقنية التعميمية لدى معممي مرحمة التعميم 1997حسن عبد اهلل محمد ) النجار،

ماجستير  رسالةاألساسي في األردن ودرجة ممارستيم ليا من وجية نظر المعممين أنفسيم. 
 جامعة اليرموك.   ،ةغير منشكر 

وقائع الندوة  ،الميني كالتقني ألعضاء ىيئة التدريس كاإلدارييف اإلعداد( . 1985طو )  النعيمي،
الفكرية الثانية لرؤساء ومديري الجامعات في الدول األعضاء بمكتب التربية العربي لدول 

 الخميج، جامعة الممك عبد العزيز بجدة .
 التعميم نظم عبر الدراسة كفايات لتنمية مقترح ( . برنامج 2115 ). سعود بنت نورة ، اليزاني

 بنت نورة األميرة جامعة ،منشكرة غير دكتكراه رسالة.  البنات كميات لطالبات اإللكتروني
   عبدالرحمن.
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في تنمية الكفايات لدى معممي المرحمة  ودوره( . اإلشراف التربوي 1993فوزي صالح ) بنجر،
السعودية. الكتاب  ربيةالثاني إلعداد معمـ التعميـ العاـ بالمممكة الع المؤتمراالبتدائية. 

 العممي، الجزء الرابع، جامعة أم القرى.
(. الجودة الشاممة ونظم اإلعتماد األكاديمى فى الجامعات فى ضوء 2119حسن، عماد الدين شعبان ) 

 المعايير الدولية.
d-gawda.yoo7.com/t26-topic 

. مكتب كفاية المعمم في مراحل التعميم في دول الخميج العربي تقويم(. 1989رياض أمين ) حمزاوي،
 .253-233التربية العربي لدكؿ الخميج، 

 جودة لتحقيق كمدخل التدريسية الييئات ألعضاء الميني (.التطوير (2004عبد الفتاح محمد شاىين، 
 في التعميمية الجكدة لمؤتمر مقدـ بحث .القدس جامعة في الجامعي التعميم في النوعية
 .المفتكحة القدس جامعة

 .العربي الفكر دار : القاىرة.  تدريبو-إعداده-كفاياتو المعمـ(.  1999 ) أحمد رشدي ، طعيمة
التي يمارسها أساتذة الجامعة االسالمية بغزة  ةالكفايات التدريسي (.8991عزو اسماعيل ) عفانة،

 .28-73 ،64العدد  ،في المناهج وطرق التدريس دراساتكما يراها طلبتهم. 

 مدخل . التنمية المينية ألعضاء ىيئة التدريس(2118)عمي توفيق ،عالم سعيد، محمد ردمان ،غالب
 .188-161، 1,الجامعى العربية لضماف جكدة التعميـ المجمة.الشاممة لمجودة

 ة( . المشكالت التي تواجو أعضاء ىيئة التدريس ببعض كميات جامع1994، عنتر لطفي ) محمد
 -177القاىرة ،  73، الجزء  11  رابطة التربية الحديثة ،  – تربكية دراساتاإلسكندرية . 

235 . 
 جامعة كميات في وتطويرىا الدراسية البرامج تقويم (. دليل2117  ) الجامعي التعميم تطوير مركز

 .صنعاء جامعة ،الجامعي التعميـ تطكير مركز . صنعاء
التعميمية لطمبة كميات التربية بالمممكة  ت(. الكفايا1991يعقوب والشعوان، عبد الرحمن ) نشوان،

 .125 -111، 22 ،جامعة الممؾ سعكد مجمةالعربية السعودية. 
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