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 الملخص
 العملّية أداء  تقييمتأثيرها ضعلى و هيئة التدريس  ضعااءأل المهنّيةلكفاءات لالتعرف  إلى  البحث هذا يهدف 
هيئة  ضعااءأل المهنّيةالكفاءات  حدد البحث، و طالبا    (377)البحث ضعّينة ، حيث بلغتمؤتهجامعة في  التدريسّية
، اإلنسانّيةالعالقات و األنشطة والتقويم، و اإلضعداد للمحاضرة وتنفيذها، و )الشخصية، هي: ، مجاالت 6في التدريس 

 (32)من  مكّونة لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحث بتطوير استبانةو  التعزيز والحفز(،و ، والمهنيّ  العلميّ مكن التّ و 
وفقرات تقييم  المهنّيةنحو الكفاءات  لطلبةا تصورات أنّ  النتائج وقد أظهرت، الدراسة ضعّينةلجمع البيانات من  فرضعا  
هيئة التدريس  ضعااءأل المهنّيةللكفاءات  إحصائّيةوجود أثر ذي داللة  ائج أياا  تنت النوبيّ  ،جاءت مرتفعة الطلبة
وال (. والمهنيّ  العلميّ التمكن و ، اإلنسانّيةالعالقات و األنشطة والتقويم، و اإلضعداد للمحاضرة وتنفيذها، و الشخصية، )

هيئة التدريس في  تقييم  ضعااءأل المهنّية"التعزيز والحفز" كأحد أبعاد الكفاءات لـ إحصائّيةيوجود أثر ذي داللة 
  .مؤتهفي جامعة  الطلبة

 .التدريسّية العملّية أداء ، تقييمالمهنّيةالكفاءات  :الكلمات الدالة

 

Abstract 

This research aims to Identify Professional Efficiencies of Teaching Staff in Students 

Evaluation from the Point of View of Students Mut'ah University, The sample consists 

of 377 of Students.  The research specifies Professional Efficiencies of Teaching in: 

Personality, preparation and implementation of the lecture, activities and evaluation, 

human relations, scientific and professional empowerment, Enhancement and 

motivation). and achieve the objectives of the study, the researcher developed a 

questionnaire consisting of (32). The study reached several conclusions, the most 

important of all the research hypotheses acceptance, and the professional competency 

level from the Point of View of Students Mut'ah University was high, according to the 

scale of the study, with the average answers respondents' dimensions of professional 

competency of the members of the teaching staff collectively (3.75) and (3.87) for 

Students Evaluation.                                                                                                           

Key words: professional competency, Evaluation. 
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  المقدمة

في نقل  المحرك األساسيّ و  ،بالجامعة التعليمّية العملّيةة التي تقوم ضعليها اللبنة األساسيّ ضعاو هيئة التدريس  يعدّ      
 ،التعليمّية العملّيةيتمكن من  القيام بدوره الفاضعل في ل ؛أن يكون أداؤه متميزا   فال بدّ  واقع ملموس، إلى األهداف والخطط 
، المهنّيةة و المعرفيّ  من الكفاءات أن يتمتع بقدر كاف   بدّ  هيئة التدريس بدوره المهم بكفاءة واقتدار، الولكي يقوم ضعاو 

 إلى وظيفة ضعاو هيئة التدريس لم تعد قاصرة ضعلى تزويد الطالب بالمعلومات والحقائق كما كان في السابق، بل تعدتها ف
ز أدبيات التعليم ولهذا الغرض تركّ  ،الجامعيّ  ة لدى الطالبالشخصيّ  ة شاملة لجميع جوانب نموّ ة تربويّ أصبحت ضعمليّ  أنّ 

ة ساسيّ ة األن المهمّ أل ،من امتالك مهارات التدريس ها  وتمكينضعلى ضرورة إضعداد ضعاو هيئة التدريس إضعدادا  مهنيّ  الجامعيّ 
ضعلى ضعاتق ضعاو هيئة التدريس في  ساسيّ أة التي يحتاجها المجتمع ليتقدم ويتطور تقع بشكل ضعداد الكوادر البشريّ إ في 

 .(Germain & Scandura, 2005) و (،2013 ،قادري  ،حليمة) ،الجامعيّ المرحلة التعليم 
 ا  مهمّ  ا  ز خذ حيّ أن تأمور التي يجب هم األأ المؤشرات التي تدلل ضعلى مدى كفاءة ضعاو هيئة التدريس من  تعدّ  هوضعلي       

ضعاو هيئة التدريس في مقدمة هذه المؤشرات، كما  أداءتي أة، ويالعلميّ و  التربوّيةهداف ضعداد األإ في تفكير المختصين في 
 ين.الجامعيّ رات المطلوبة لدى الطلبة حداث التغيّ إقوى في يعتبر المؤشر األ

ت بتطوير كفاءات ضعلى اختالف فلسفاتها وأهدافها ونظمها أهتمّ  التعليمّيةأغلب الجامعات والمؤسسات  لذا نجد أنّ       
م في الجامعات متوقف ضعلى نجاح ضعملية التعليم والتعلّ  نّ وألهيئة التدريس لمواجهة الحاجات الجديدة للمجتمع،  أضعااء

هداف ولكي تتحقق األ ،الجامعيّ لمهنة التدريس  والمعرفّية المهنّيةهيئة التدريس ضعلى الكفايات  أضعااءمدى امتالك 
الكفاءات  االضعتباربعين خذ من األ التي يقوم بها ضعاو هيئة التدريس في الجامعة ال بدّ  يسّيةالتدر  العملّيةالمنشودة من 
)الشخصية، اإلضعداد للمحاضرة وتنفيذها، األنشطة والتقويم، العالقات  ، والمتمثلة بالكفاءات اآلتية:ألدائه التدريسّية
 ،(2000، الخثيلة) ،الكفاءات األكثر تكرارا  بين الباحثين ، وهي، التعزيز والحفز(والمهنيّ  العلميّ ن ، التمكّ اإلنسانّية
 .(1998معاجيني،و ) ،(2001 ،الشعوان)و ، (Kobalia & Garakanidze,2010)و

وضعلى ة التي تعمل بها مؤسسات التعليم العالي هيئة التدريس في البيئة الحاليّ  أضعااء أداء بتقييم االهتماميتزايد       
الة من العمليات الفعّ  هيئة التدريس أضعااء ييمضعملية تق نّ أل ؛واالتصاالتوانفتاحها ضعلى ثورة المعلومات  سها الجامعات،أر 
وضعلى ضعاو هيئة التدريس  ،ةوضعلى مستويات الطالب األكاديميّ  ،ككل التعليمّية العملّيةمما ينعكس ضعلى  ،التدريسيّ  داءلأل
يقوم حيث  ،الذاتيّ التقييم ) التقييمهيئة التدريس العديد من أساليب  أضعااء ضعملية تقييمالجامعات في  تستخدمو  ،نفسه

 الطلبةيقف و  ،(...الخوالعميدضعاو هيئة التدريس ضعن طريق رئيس القسم  ييمتق، و بنفسهأدائه  بتقييم ضعاو هيئة التدريس 
 ،ضعاو هيئة التدريس أداءساسيين من بعاو هيئة التدريس والمستفيدين األ ا  كثر تماسّ كونهم األ ،في مقدمة هذه المصادر

من يعتبر وبناء ضعلى ذلك  ،ات لعاو هيئة التدريسة من نشاطات وفعاليّ بيئة الصفيّ البلما يدور في  ةهم األكثر معرفنّ إكما 
 ،(2004 ،)الحكميّ  لعاو هيئة التدريس ةوالمهنيّ ة مهارات الفنيّ الضعلى  أكثر طرق التقييم شيوضعا  بين الجامعات للحكم 

 (.1993 )الثبيتي والقرني، 
 : إلى اتجاهين الطلبةة التقييم لعاو هيئة التدريس من قبل انقسمت وجهات النظر حول ضعمليّ و 
هيئة التدريس  أضعااء داءأل الطلبةعملية تقييم فهناك حسنات يمكن االستفادة منها ضعند األخذ بالتقييم،  نّ إول: االتجاه األ
مخرجات التقييم هذه في إلى أصحاب القرار في الجامعات بحاجة  ة، وأنّ بالمصداقيّ  نتائجها تتمتعو  ،ة ضروريةضعمليّ 

 ة،العالم :ه يتأثر بالعديد من العوامل منهانّ إ اّل إمر ضروري أة التقييم ضعمليّ  د آخرون أنّ وأكّ  ،تطوير ضعاو هيئة التدريس
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 ة.العلميّ وأياا طبيعة المادة  ،ة التي تربط ضعاو هيئة التدريس بالطالبوالعالقات الشخصيّ 
(Kelly,2007),(Greenwald,  1997). 

ضعدد من المحاذير التي ينبغي  وجود دة ونجاضعة تقييم الطلبة وضعارض استخدامه، وأكّ شكك في مصداقيّ الثاني:  هجااالتّ 
 . (Amy, 2008) التدريسهيئة  ضعااءأل التدريسّية العملّية أداءلها فيما يتصل بتقييم  االنتباه
، ونظرا  لقيمة هذا الموضوع جاءت هذه الدراسة التي هيئة التدريس ضعااءأل المهنّية اتة الكفاءضعلى ما تقدم وألهميّ  وبناء  

في  الطلبةمن وجهة نظر  التدريسّية العملّية تقييم أداءضعلى  تأثيرهاهيئة التدريس و  ضعااءأل المهنّية اتالكفاءتدور حول: "
 ها ستحقق أهداف الدراسة. تركيز المحاور التي يتوقع أنّ من خالل "، جامعة مؤته

 :مشكلة الدراسة
 ضعااءأل المهنّيةت تعتبر الكفاءاو  ،الجامعات األردنية تواجه تحديات تتعلق بجودة التعليم تبرز مشكلة الدراسة في أنّ  

من تقيميها لمعرفة   فال  بدّ ومن هنا ، العاليّ التعليم ا  ضعلى جودة يجابيّ إة التي تنعكس رات األساسيّ هيئه التدريس من المتغيّ 
مخرجات ه في اآلونة األخيرة كثرت الشكوى من تراجع مستوى ة أنّ ، خاّص هيئة التدريس ضعااءأل الفعليّ  داءمستوى األ
وما دام ضعاو هيئة التدريس في الجامعة ينظر إليه  ،ة مع المخرجات  في فترة زمنية سابقةنبشكل ضعام مقار  التعليم العاليّ 

 االهتمامو ه أهم مدخالتها، وضعليه يتوقف تميز الجامعة وتحقيقها ألهدافها المنشودة، وللوقوف ضعلى مدى كفاءته، نّ أضعلى 
 –الطالب وهو  التعليمّية العملّيةوأهم ضعنصر من ضعناصر  العملّيةخير من يقيمه هو محمور  ات وتحديدها فأنّ ءبهذه الكفا

 المهنّيةالكفاءات ولهذا ومن خالل هذه الدراسة نريد أن نسلط الاوء ضعلى  ،ا  ضعليهمسينعكس بالدرجة األولى إيجابيّ 
ويندرج ضمن ، في جامعة مؤته الطلبةمن وجهة نظر  التدريسّية العملّية أداء تقييمضعلى تأثيرها هيئة التدريس و  ضعااءأل

   ؟اآلتيةة التساؤالت الفرعيّ  ةهذه المشكل
اإلضعداد و )الشخصية،  بعد من أبعادها ، لكلّ المهنّيةكفاءات لل مؤتهطلبة جامعة  مستوى تصورات هيما  .1

 ؟التعزيز والحفز(و ، والمهنيّ  العلميّ التمكن و ، اإلنسانّيةالعالقات و األنشطة والتقويم، و للمحاضرة وتنفيذها، 
 ؟التدريسّية العملّية أداء تقييم -للفقرات مؤتهما مستوى تصورات طلبة جامعة  .2
  :أهداف البحث

 الطلبةضعلى تقييم تأثيرها هيئة التدريس و  ضعااءأل المهنّيةلكفاءات لالتعرف إلى ة ساسيّ أيهدف البحث الحالي بصورة 
 :اآلتيةة وينبثق من هذا الهدف األهداف الفرعيّ  ،في جامعة مؤته الطلبةمن وجهة نظر 

 هيئة التدريس. ضعااءأل المهنّية للكفاءات مؤتهطلبة جامعة  تقييممستوى تصورات إلى التعرف  1.
 .التدريسّية العملّية أداءتقييم لفقرات  هطلبة جامعة مؤتتصورات مستوى إلى التعرف 2. 
هيئــــــــة  أضعاــــــــاءألكثــــــــر تــــــــأثير ضعلــــــــى تقيــــــــيم اهيئــــــــة التــــــــدريس  ضعاــــــــاءأل المهنّيــــــــةالكفــــــــاءات  إلــــــــى التعــــــــرف  3.

  .التدريس
  :أهمية الدراسة

 ها:تتاح أهمية الدراسة في أنّ 
ــــةا  مــــن تتنــــاول جــــزءا  مهّمــــ  1. ــــة العملّي ــــةوهــــو الكفــــاءات  ،التعليمّي مــــن وجهــــة هيئــــة التــــدريس  ضعاــــاءالمطلوبــــة أل المهنّي
 ة فيمـــــا يعتبـــــره مساســـــا  ة خاّصـــــســـــم بحساســـــيّ يتّ  ضعاـــــو هيئـــــة التـــــدريس أنّ  العملّيـــــة، ويزيـــــد مـــــن أهميـــــة تلـــــك الطلبـــــةنظـــــر 

 حتى وإن كانت غير مناسبة من وجهة نظر اآلخرين. ،ةباستقالليته الفكرية والمنهجيّ 
ــــد تســــهم هــــذه الدراســــة فــــي   2. ــــق ــــةالكفــــاءات ة فــــي ة والســــلبيّ تحديــــد الجوانــــب اإليجابّي  ،هيئــــة التــــدريس ضعاــــاءأل المهنّي

ـــــــؤدي  ـــــــدريس ضعاـــــــاءأل التدريســـــــيّ  داءتطـــــــوير األإلـــــــى ممـــــــا ي ـــــــفيتجهـــــــون نحـــــــو اســـــــتخدام وســـــــائل   ،هيئـــــــة الت  ة،تعليمّي
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 المطلوبــــــةة لطالبهــــــم والتفاضعــــــل معهــــــم ضعلــــــى أســــــس ضعلميــــــة ســــــليمة، وممارســــــة األســــــاليب وأســــــاليب التقــــــويم الموضــــــوعيّ 
 .الطلبةمن وجهة نظر 

ـــــؤثر بشـــــكلّ و 3.   ـــــي ت ـــــر هـــــذا الموضـــــوع مـــــن المواضـــــيع الت ـــــب  يعتب ـــــى الطال ـــــر محـــــور  الجـــــامعيّ مباشـــــر ضعل ـــــذي يعتب ال
ـــــة ـــــة العملّي بهـــــذه الكفـــــاءات، هـــــذا الـــــتحكم مـــــن شـــــأنه أن يـــــؤثر مـــــن تحكـــــم ضعاـــــو هيئـــــة التـــــدريس  ، وضعليـــــه ال بـــــدّ التعليمّي

 .الطلبةضعلى مستوى  بشكل إيجابيّ 
 أداءخــاذ بعــق القــرارات التــي تســهم فــي تحســين القــرار فــي الجامعــة ضعلــى اتّ  الدراســة متخــذيتســاضعد توصــيات هــذه  قــد 3.

و زيــادة نشــر الــوضعي بــين الطلبــة حــول أجهــة  متخصصــة مــنة شــراكهم فــي دورات تدريبّيــإالتــدريس مــن خــالل  هيئــة أضعاــاء
وتطوير هذه االسـتمارة وطـرق  التربوّية العملّيةفي تطوير ضعند تعبئتها  ةزمالية الها األهمّ ئضعطاإ ضعملية التقييم وضرورة ة هميّ أ 

  .توزيعها ضعلى الطلبة وتحليل نتائجها
 :فرضيات الدراسة
 :اآلتيسئلة الدراسة وضعلى النحو أفي ضوء ات الدراسة الدراسة، يمكن صياغة فرضيّ  لتحقيق أهداف
هيئـــــة التــــــدريس  ضعاـــــاءأل المهنّيـــــةكفـــــاءات ال " كأحــــــد أبعـــــادةشخصـــــيّ لل" إحصـــــائّيةال يوجـــــد تـــــأثير ذو داللـــــة  .1

 .مؤتهفي جامعة  التدريسّية العملّية أداء  تقييمفي  
 ضعاـــــاءأل المهنّيـــــةكفـــــاءات ال " كأحـــــد أبعـــــادإلضعـــــداد للمحاضـــــرة وتنفيـــــذها" إحصـــــائّيةال يوجـــــد تـــــأثير ذو داللـــــة  .2

 .مؤتهفي جامعة  التدريسّية العملّية أداء  تقييمهيئة التدريس في  
ــــــة  .3 ــــــأثير ذو دالل ــــــويم"لأل إحصــــــائّيةال يوجــــــد ت ــــــاءات ال " كأحــــــد أبعــــــادنشــــــطة والتق ــــــةكف ــــــة  ضعاــــــاءأل المهنّي هيئ

 .مؤتهفي جامعة  التدريسّية العملّية أداء تقييمالتدريس في 
هيئــــــة  ضعاــــــاءأل المهنّيــــــةكفــــــاءات ال " كأحــــــد أبعــــــاداإلنســــــانّيةعالقــــــات "لل إحصــــــائّيةال يوجــــــد تــــــأثير ذو داللــــــة  .4

 .مؤتهفي جامعة  التدريسّية العملّية أداء تقييمالتدريس في 
 ضعاــــــاءأل المهنّيــــــةكفــــــاءات ال " كأحــــــد أبعــــــادوالمهنــــــيّ  العلمــــــيّ ن يتمكــــــ"لل إحصــــــائّيةال يوجــــــد تــــــأثير ذو داللــــــة  .5

 .مؤتهفي جامعة  التدريسّية العملّية أداء  تقييمهيئة التدريس في  

ـــــــةكفـــــــاءات ال " كأحـــــــد أبعـــــــادالتعزيـــــــز والحفـــــــز" إحصـــــــائّيةال يوجـــــــد تـــــــأثير ذو داللـــــــة  .6 هيئـــــــة  ضعاـــــــاءأل المهنّي
 .مؤتهفي جامعة  التدريسّية العملّية أداء  تقييمالتدريس في  

  :الدراسات السابقة
 المهنّيـةضعلـى الكفـاءات  ز أساسـا  العديد من الدراسات السابقة ذات الصـلة بموضـوع الدراسـة، والتـي ترّكـقام الباحث بمراجعة 

  هيئة التدريس، ومن بينها: ضعااءأل التدريسّية العملّية أداءأو تقييم 
التــــــي  المهنّيــــــةاءات فــــــمعرفــــــة تقــــــويم الك إلــــــى وهــــــدفت  2009)،حمــــــدأصــــــالح عيســــــى، حــــــازم زكــــــي، والناقــــــة، دراســــــة )

، ة مـــــــن وجهـــــــة نظـــــــر طلبـــــــتهم وفـــــــق معـــــــايير الجـــــــودةيمتلكهـــــــا هيئـــــــة التـــــــدريس فـــــــي كليـــــــة التربيـــــــة بالجامعـــــــة اإلســـــــالميّ 
ــــــات مــــــن  ــــــائج الدراســــــة:  ضعّينــــــةواســــــتخدمت الدراســــــة االســــــتبانة لجمــــــع البيان ال توجــــــد فــــــروق فــــــي الدراســــــة، وأظهــــــرت نت

ه ن أّنــــــبــــــيّ ف ،ا الفــــــرض المتعلــــــق بتخصــــــ  المحاضــــــرب ، أّمــــــوالمســــــتوى بالنســــــبة للطالــــــ ،والتخصــــــ  ،ر الجــــــنسمتغّيــــــ
ومجـــــــال تفعيـــــــل األنشـــــــطة وأســـــــاليب التقـــــــويم لتخصـــــــ   ،اإلنســـــــانّيةة والعالقـــــــات توجـــــــد فـــــــروق فـــــــي مجـــــــال الشخصـــــــيّ 

ــــنفس( لصــــالح المحاضــــر فــــي قســــم المنــــاهج وطــــرق التــــدريس  ــــم ال ــــابع لقســــم )منــــاهج وطــــرق التــــدريس، ضعل المحاضــــر الت
 ة. بكلية التربية بالجامعة اإلسالميّ 
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ن فــــــي يهيئـــــة التـــــدريس والمقـــــوم أضعاـــــاءالكشـــــف ضعــــــن وجهتـــــي نظـــــر إلـــــى دراســـــة هـــــدفت  (2006 )الشـــــافعي،وأجـــــرى 
ــــويم هــــذا األ أداءجوانــــب  ــــى بهــــا ضعمليــــة تق ــــة التــــي تعن ــــة التــــدريس ومظــــاهره المختلف ، هــــذا وقــــد اســــتخدمت داءضعاــــو هيئ
ــــــهيئــــــة التــــــدريس بجامعــــــة الملــــــك ســــــعود بأقســــــامها  أضعاــــــاءمــــــن  ضعّينــــــة اســــــتبانة لجمــــــع البيانــــــات مــــــنالدراســــــة  ة العلمّي

ـــــائج المتنوضعـــــة، وقـــــد  ـــــ أظهـــــرت نت ـــــروق جوهرّي ـــــيالدراســـــة وجـــــود ف ـــــن وجهة ب ـــــدريس  أضعاـــــاءمـــــن  ي نظـــــر كـــــلّ ت ـــــة الت هيئ
، داءة لهـــــــذا األالتقويمّيـــــــ العملّيـــــــةالتـــــــي تعنـــــــى بهـــــــا  داءالتقويميـــــــة فـــــــي أغلـــــــب جوانـــــــب ومظـــــــاهر األ العملّيـــــــةن بيوالقـــــــائم

ــــي تقويمــــه، وخصائصــــها المختلفــــة، وقــــد انتهــــت الدراســــة  ــــى وكــــذلك مصــــادر المعلومــــات التــــي يمكــــن االســــتناد إليهــــا ف  إل
يمكـــــن أن يفيـــــد فـــــي و ضعاـــــو هيئـــــة التـــــدريس  داءأل إضعــــداد ميثـــــاق ضعمـــــل يتاـــــمن متطلبـــــات وشـــــرو  التقـــــويم الموضــــوضعيّ 

 .تطوير وتحسين أدائه وتقلي  نسبة أخطائه التي يمكن أن تنجم ضعن ضعدم درايته بمثل هذه المتطلبات
ـــــى هـــــدفت دراســـــة  ((Simon,2003وأجـــــرى  ـــــلالتعـــــرف  إل ين مـــــن الجـــــامعيّ لألســـــاتذة  التدريســـــّيةة تقـــــويم الكفـــــاءة والفاضعلّي

 ضعّينـــــةآراء   إلــــىبغــــرض التعــــرف  االســــتبانةوقـــــد اســــتخدمت الدراســــة  ،العليــــا التربوّيــــةوجهــــة نظــــر طــــالب  المؤسســــات 
ـــــائج ، وقـــــد أالدراســـــة ـــــ ظهـــــرت نت ـــــي جوانـــــب األالدراســـــة ضعـــــدم وجـــــود فـــــروق داّل ـــــين أراء الطـــــالب ف ـــــي حـــــددتها  داءة ب الت
 .والبعديّ  من التطبيقين القبليّ  في كلّ  االستبانةأسئلة 

ـــــاءات ( 2004) وكـــــان الهـــــدف مـــــن دراســـــة الحكيمـــــيّ  ـــــار للكف ـــــةإضعـــــداد ملي ـــــة لألســـــتاذ  المهنّي ، ومعرفـــــة الجـــــامعيّ المتطلب
جامعـــــــة أم القـــــــرى فـــــــرع فـــــــي مـــــــن وجهـــــــة نظـــــــر الطـــــــالب  الجـــــــامعيّ تفاـــــــيال  لـــــــدى األســـــــتاذ  المهنّيـــــــةأكثـــــــر الكفـــــــاءات 

ـــــق أهـــــداف الدراســـــة ،الطـــــائف ـــــمّ و  ،واســـــتخدمت الدراســـــة االســـــتبانة لتحقي ـــــى التوصـــــل  ت ـــــائج  إل ـــــةالنت توجـــــد فـــــروق  :اآلتي
ـــــةفـــــي درجـــــات تفاـــــيل طـــــالب الجامعـــــة للكفـــــاءات  ضـــــرورة  إلـــــى ، وتميـــــل جميعهـــــا الجـــــامعيّ المتطلبـــــة لألســـــتاذ  المهنّي
ـــــوافر متطلبـــــات قائمـــــة الكفـــــاءات لألســـــتاذ  ـــــين طـــــالبو  ،الجـــــامعيّ ت ـــــ توجـــــد فـــــروق ب  العملّيـــــةة والكليـــــات الكليـــــات النظرّي
)اإلضعـــــداد للمحاضـــــرة وتنفيـــــذها، وأســـــاليب الحفـــــز والتعزيـــــز( لصـــــالح  المهنّيـــــةفـــــي متوســـــطات درجـــــات تفاـــــيل الكفـــــاءات 

توجــــد فــــروق  كمــــا ال ،ا بقيــــة الكفــــاءات موضــــع الدراســــة فلــــم توجــــد فيهــــا فــــروق بــــين نــــوضعي الكليــــات، أّمــــالعملّيــــةالكليــــات 
لألســــــــتاذ  المهنّيــــــــةب المســــــــتوى األول واألخيــــــــر بالجامعــــــــة فــــــــي درجــــــــة تفاــــــــيل الكفــــــــاءات بــــــــين وجهــــــــات نظــــــــر طــــــــال

 . الجامعيّ 
 في ضوء الجامعيّ ستاذ لأل التدريسيّ  داءجودة األ إلىالتعرف إلى  فهدفت 2014))خليفة  غازي، جمالأما في دراسة 

 ضعّينةالدراسة االستبانة لجمع البيانات من  استخدمتو  متطلبات ضمان الجودة من وجهة نظر طلبة جامعة الشرق األوسط،
 بأبعاده الجامعيّ ستاذ لأل التدريسيّ  داءوجود مستوى مرتفع لجودة األإلى وأشارت نتائج الدراسة  ،ة من الطلبةضعشوائيّ 
 .اا  أي حدة ضعلى بعد ولكلّ  المختلفة،

هيئة التدريس في  ضعااءفح  صدق استقرار تقييم الطلبة أل إلى دراسة هدفت  ((Chen&Watkins,2010كما أجرى 
هيئة التدريس ضعلى مدار فصلين، واستخدم  أضعااءة، حيث طور الباحثان أداة تقييم الطلبة لتقييم جامعة الصين الشعبيّ 

من هيئة التدريس في تخص  اللغويات حصلوا ضعلى أضعلى تقييم  أضعااء الباحثان االستبانة، وأظهرت النتائج أنّ 
بعاد فيما يتعلق باألو ة األخرى، ضعلى بقية المعلومات الديمغرافيّ  ا  ة إحصائيّ التخصصات األخرى، بينما لم توجد فروق دالّ 

 ناث.واالنبسا  ولصالح اإل العصابيّ  ة فقط في بعديّ نت الدراسة وجودة فروق دالّ ة بيّ الخمسة للشخصيّ 

إضعداد أداة إلى هدفت ف (،من وجهة نظر طالباته الجامعيّ المفالة لألستاذ  المهنّيةالكفاءة ) (2012) اليوسفيّ أما دراسة 
تحديد الكفاءات المفالة في إلى وقد توصلت  ،من وجهة نظر طالباته الجامعيّ المفالة لألستاذ  المهنّيةلقياس الكفاءات 
 .والتقويم والتعزيز مهنيّ وال العلميّ والمستوى  اإلنسانّيةة واإلضعداد للمحاضرة والعالقات الكفاءات الشخصيّ 
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هيئة التدريس في  ضعااءأل التدريسيّ  داءواقع األ إلىالتعرف  إلى والتي هدفت  (2017) ،نصاروفي دراسة قام بها 
 التدريسيّ  داءلواقع األ المتوسط الحسابيّ  أنّ إلى الدراسة توصلت و  ،نظر الطلبة بجامعة غزة كليات التربية من وجهة

وفي المرتبة الثانية  ،مجال اإلضعداد والتخطيط للتدريس جاء بالمرتبة األولى وأنّ  ،بدرجة كبيرة هيئة التدريس كان ضعااءأل
 إحصائّيةوكشفت النتائج ضعدم وجود فروق ذات داللة  ،العلميّ المرتبة األخيرة جاء البحث  وفي ،جاء في القياس والتقويم

 الدراسيّ مستوى لل وأتعزى لمتغير الجنس والجامعة  ،جامعتي األقصى واألزهركلية التربية في  ت طلبةرابين متوسط تقدي
في المجاالت:  إحصائّيةبينما وجدت فروق ذات داللة  ،والقياس والتقويم ،والتخطيط التدريسي في المجاالت: اإلضعداد

  .والمناقشة مع الطلبة والحوار ،العلميّ البحث 

معرفة مدى امتالك معلمات المرحلة إلى هدفت الدراسة  (2010)مومني ضعبد اللطيف وقاسم خزضعلي الأجرها وفي دراسة 
من  التدريسّيةة الدنيا في المدارس الخاصة التابعة لوزارة التربية والتعليم لمنطقة إربد األولى في األردن للكفايات األساسيّ 

وسنوات الخبرة والتخص ، وتكمن أهمية هذه الدراسة رفع الكفايات ضعند  العلميّ في ضوء متغيرات المؤهل  ،وجهة نظرهنّ 
وإضعداد معلمات  ،واقتراح البرامج المناسبة لتطويرها قبل الخدمة وفي أثنائها ،ة وتشخي  واقعهامعلمات المرحلة األساسيّ 

التي تمتلكها المعلمات هي  التدريسّيةأبرز الكفايات  أنّ  :وقد أظهرت نتائج الدراسة ،قادرات ضعلى تربية أجيال ماهرة
ة بطريقة ، وصياغة األسئلة التقويميّ المالئم للموقف التعليميّ  ة، واستخدام األسلوب التدريسيّ استغالل وقت الحصة بفعاليّ 

 سّيةالتدريفي درجة امتالك المعلمات للكفايات  إحصائّيةم وجود فروق ذات داللة ، وضعدواحدة محددة، وجذب انتباه الطلبة
ضعند مستوى الداللة في درجة امتالك  إحصائّيةوجود فروق ذات داللة  ، و والتخص العلميّ المؤهل  تعزى لمتغيريّ 

 .سنوات 6ولصالح المعلمات ذوات الخبرة التي تزيد ضعن  التدريسّيةتعزى لسنوات الخبرة  ؛التدريسّيةالمعلمات للكفايات 

  :الطريقة واإلجراءات
 منهج الدراسة:

ــلقــد   ــت الدراســة منهجّي ، تــّم إجــراء المســح ، فعلــى صــعيد البحــث الوصــفيّ التحليلــيّ  ، والميــدانيّ ة البحــث الوصــفيّ تبّن
ة، مـن أجـل بلـورة األسـس والمنطلقـات التـي يقـوم ضعليهـا اإلطـار ة والميدانّيـواالطالع ضعلى الدراسات والبحوث النظرّيـ المكتبيّ 
ا أّمــ ،ةا  فــي الدراســة وبمــا تتاــمنه مــن محــاور معرفّيــ، التــي تشــّكل رافــدا  حيوّيــالدراســات الســابقة ، والوقــوف ضعنــد أهــمّ النظــريّ 

الشامل، وتحليل البيانات المتجمعة كافة من خالل  ، فقد تّم إجراء المسح االستطالضعيّ التحليليّ  ضعلى صعيد البحث الميدانيّ 
 تطويرها. المناسبة، وكان اضعتماد الدراسة ضعلى االستبانة التي تمّ  حصائّيةاإلجابة ضعن االستبانات، واستخدام الطرق اإل

: الدراسة ضعّينةو مجتمع   

 الجامعيّ العام  إحصائّيةوطالبة حسب  ا  طالب (160877) وضعددهم مؤتهفي كافة طلبة جامعة يتمثل مجتمع الدراسة 
الدراسة، وقد تم اختيارها  ضعّينةوا لكّ مجتمع الدراسة ليشاختيارها من  تمّ  ،مفردة( 377)الدراسة فبلغت  ضعّينةا أمّ  ،2017/2018

 تمّ و  المجيبين، بعق قبل من استجابة ضعدم حدوث ومراضعاة عّينةال حجم في الخطأ تقليل أجل ، منئية البسيطةابالطريقة العشو 
 الذ ؛(Shankar,2010)و ،(2001،وآخرون  Barlett) اقترح كما المطلوب الحجم من المئة في %40 بنسبة عّينةال حجم زيادة
 وتمّ  ،481استرداد  الدراسة، تمّ  ضعّينة ضعلى استبانة 527 توزيع تمّ وضعليه  (.527=  150+  377) الدراسة هذه ضعّينة حجم أصبح
  .لعدم صالحيتها للتحليل ؛استبانة 30 استبعاد
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 أداة الدراسة:

(، مؤتهالدراسة المستهدفة )طلبة جامعة  ضعّينةة، في جمع البيانات من تم استخدم االستبانة كأداة للدراسة الميدانيّ 
، ولكون االستبانة أكثر مالءمة لمثل هذا النوع من الدراسات، وذلك لطبيعة الدراسة، والتي اضعتمدت أسلوب المسح الميدانيّ 

ة، من العلميّ انة باالضعتماد ضعلى األسس ستبلتها واختبار فرضياتها. كما تم إضعداد االئولتحقيق أهداف الدراسة وإلجابة ضعن أس
 حيث بناؤها واختبار مدى صدقها وثباته.  

 صدق األداة:
االختصاص والخبرة في  ي محكمين من ذو  (6)ة بعرضها ضعلى تم التأكد من صدق أداة الدراسة بصورتها األوليّ 

هيئة  ضعااءأل المهنّيةُطلب منهم إبداء رأيهم في مدى مالءمته فقرات االستبانة لقياس الكفاءات مجال الجودة، حيث 
أخذ وقد  الفقرات، صياغة وسالمة دَّ من أجله،ضع  بهدف التَّأكد من مناسبة المقياس لما أُ  الطلبةالتدريس وأياا فقرات تقييم 
بلغت نسبة  وقدمع حذف بعق الفقرات، ودمج بعاها اآلخر، ومعالجتها  ،التعديالت وأجرى الباحث بآراء المحكمين 

 مقبول. المقياس يتمتَّع بصدق منطقيّ  أنّ  إلى وهذا ُيشير %(  (95االتّ فاق بين المحكّ مين ضعلى عبارات المقياس 

 الدراسة:ثبات أدا ة 
ويوضح  كرونباخ ألفاقام الباحث بحساب معامل الثبات باستخدام معادلة الدراسة للتأكد من ثبات أداة  
ثبات إلى والتي تشير بمجملها رات التي تامنتها االستبانة لكل متغير من المتغيّ قيمة معامل االتساق ( 1)الجدول رقم 

)كرونباخ ألفا( للتأكد من  استخراج معامل الثبات تمّ و  ،الميدانية ألغراض الدراسةة استخدامها وإمكانيّ الدراسة أداة 
 :اآلتيلفقرات االستبانة، وقد بلغت قيمها كما هو في الجدول  االتساق الداخليّ 

 (1)جدول رقم 
 ر من متغيرات الدراسةمتغيّ  ( لكلّ قيمة معامل الثبات )االتساق الداخليّ 

، حيث ةجاءت مرتفع المهنّيةمعامل الثبات للمتغير المستقل للكفاءات  أنّ  (1)يلحظ من الجدول رقم 
وهي نسبة ثبات ضعالية  ،(0.85)فقد بلغ معامل الثبات  التدريسّية العملّية أداء تقييملر التابع ا المتغيّ ، أمّ (0.87)بلغ 

 ومقبولة ألغراض إجراء الدراسة.
 استخدام أساليب اإلحصاء الوصفيّ  لإلجابة ضعن أسئلة الدراسة واختبار صحة فرضياتها، تمّ : صحاايّيةالمعالجات اإل 

اإلحصاء مقياس  ، إلدخال البيانات في الحاسوب (SPSS.10) حصائّيةاآلتية، وذلك باستخدام الرزمة اإل والتحليليّ 
التكرارات والنسب  إلى ضعتمادا  ا  الدراسة، ضعّينة، وذلك لوصف خصائ  (Descriptive Statistic Measures) الوصفيّ 

ة، واالنحرافات ة باستخدام المتوسطات الحسابيّ ة النسبيّ المئوية، ومن أجل اإلجابة ضعن أسئلة الدراسة، ومعرفة األهميّ 
ولقياس أثر  ة النموذج، الختبار ثبات صالحيّ   (Multiple Regression Analysis)تحليل االنحدار المتعدد، ةالملياريّ 

 ة في التابعة.المتغيرات المستقلّ 

 ررقم المتغيّ  أرقام الفقرات راسم المتغيّ  )كرونباخ ألفا( معامل الثبات
 1 24 - 1 المهنّيةالكفاءات  0.87
 2 32 -25 التدريسّية العملّية أداء تقييم 0.85
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الختبار  (Tolerance) المسموح باينواختبار التّ ( VIF( )Variance Inflation Factor) التباينم اختبار معامل تاخّ  
للتأكد من أن  (Skewness) اختبار معامل االلتواءو  (.Multicollinearity) رات المستقلةمدى االرتبا  بين المتغيّ 
 .البيانات تتبع التوزيع الطبيعيّ 

 التوصل إليها: تاليًا ضعرض النتايج التي تمّ 
اإلضعداد للمحاضرة و من أبعادها )الشخاية،  بعد   ، لكلّ المهنّيةما هو مستوى الكفاءات  أوال: اإلجابة ضعن السؤال األول: 

طلبة من وجهة نظر  التعزيز والحفز(و ، والمهنيّ  العلميّ ن التمكّ و ، اإلنسانّيةالعالقات و األنشطة والتقويم، و وتنفيذها، 
 من أبعادها بعد   ، لكلّ المهنّيةلكفاءات ل الطلبةالمتوسطات الحسابية لتصورات  أنّ  (2)ن الجدول رقم يبيّ   ؟مؤتهجامعة 

التعزيز و ، والمهنيّ  العلميّ التمكن و ، اإلنسانّيةالعالقات و األنشطة والتقويم، و اإلضعداد للمحاضرة وتنفيذها، و )الشخصية، 
هيئة  ضعااءأل المهنّيةلجودة للكفاءات  يّ بلغ المتوسط الكلّ حيث ، ا  جاءت بدرجة مرتفعة نسبيّ  مؤتهفي جامعة  والحفز(
 األنشطة والتقويميلي ذلك ُبعد  (،3.89) بلـغ المرتبة األولى بمتوسط حسابيّ الشخصية وقد احتل ُبعد  (،3.75) التدريس

النتائج  وتدلّ ، (3.60) بلـغ بمتوسط حسابيّ  التعزيز والحفز جاء في المرتبة األخيرة بعدو  (،3.81) بمتوسط حسابي بلـغ
ا فيما يتعلق الحكم ضعليها أكثر دقة، أمّ ، ويكون ةبعد الشخصية، كان متوسطها أكثر ارتفاضعا  كونها ملموسة للطلب ضعلى أنّ 
ذلك  فقد احتل مرتبة متوسطة، ولعلّ  التعزيز والحفزا فيما يتعلق ببعد فقد احتل مرتبة مرتفعة أياا، أمّ  التعزيز والحفزببعد 

  هيئة التدريس ال يملكون كفاءات تتعلق بالتعزيز والتحفيز. أضعااء يوحي بأنّ 
 (2)جدول رقم 

 المهنّيةة لتاورات الطلبة للكفاءات ة واالنحرافات المعياريّ المتوسطات الحسابيّ  

 أظهرت  هيئة التدريس؟ أضعااء تقييمللفقرات  مؤتهجامعة  طلبةتاورات مستوى : ما ثانيا: اإلجابة ضعن السؤال الثاني
، جاءت بدرجة مؤتهفي جامعة  التدريسّية العملّية أداء تقييمحول فقرات  الطلبةة لتصورات المتوسطات الحسابيّ  النتائج أنّ 

ومحاضراته خالل الفصل  يلتزم المدرس بمواضعيده الفقرة"وقد احتلت  (،3.87) الطلبةللتقييم  مرتفعة، وبلغ المتوسط الكليّ 

تسلسل 
المتوسط  أسم البعد الفقرات

 الحسابيّ 
االنحراف 
 المعياريّ 

مستوى الفقرة وفقًا 
 للمتوسط الحسابيّ 

 مرتفع 0.65 3.89 الشخاية 1-4 

 مرتفع 0.68 3.75 اإلضعداد للمحاضرة وتنفيذها 5-8 

 مرتفع 0.69 3.81 األنشطة والتقويم  9-12 

 13-
16  

 0.64 3.71 اإلنسانّيةالعالقات 
 مرتفع

 مرتفع 0.70 3.73 والمهنيّ  العلميّ التمكن  17-20

 متوسط 0.77 3.60 التعزيز والحفز 21-24

 مرتفع 069 3.75 المتوسط الكلي
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التي يدرسها  التعليمّيةس متمكن من المادة المدرّ الفقرة "يلي ذلك  (،3.90) بلـغ المرتبة األولى بمتوسط حسابيّ " الدراسي
 بمتوسط حسابيّ  ع بالقدرة ضعلى إدارة المحاضرة وضبطها"المدرس يتمتّ " يلي ذلك الفقرة ،(3.88) بلـغ بمتوسط حسابيّ  "للطلبة
بمتوسط  س يشجع الطلبة ضعلى المشاركة واإلبداع والتفكيرالمدرّ "الفقرة في حين جاء في المرتبة األخيرة  (،3.80)بلـغ 
  (.3.55) بلـغ حسابيّ 

قـــام الباحـــث بـــ جراء بعـــق  ،قبـــل البـــدء فـــي تطبيـــق تحليـــل تبـــاين االنحـــدار الختبـــار فرضـــيات الدراســـة .اختباااار الفرضااايات
التأكـد مـن ضعـدم  تمّ  االختبارات، وذلك من أجل ضمان مالءمة البيانات الفتراضات تحليل االنحدار، وذلك ضعلى النحو اآلتي:

 باســـــتخدام اختبــــار معامــــل تاـــــخم التبــــاين(، Multicollinearity) رات المســـــتقلةوجــــود ارتبــــا  ضعـــــال  بــــين المتغّيــــ
(VIF()Variance Inflation Factor،)  واختبـار التبـاين المسـموح(Tolerance)   ّر مـن متغيـرات الدراسـة، مـع متغّيـ لكـل

 أكبــر مـــن (Tolerance)(، وقيمــة اختبــار التبــاين المســموح 10للقيمــة ) (VIF)م التبــاين مراضعــاة ضعــدم تجــاوز معامــل تاــخّ 
باحتســـاب معامــل االلتـــواء  (Normal Distribution) أياــا  التأكـــد مــن إتبـــاع البيانــات للتوزيـــع الطبيعــيّ  وتــمّ  ،(0.05)
(Skewness) (ونالحـــظ أنّ 1مـــراضعين أن البيانـــات تتبـــع التوزيـــع الطبيعـــي إذا كانـــت قيمـــة معامـــل االلتـــواء تقـــل ضعـــن .)  قـــيم

قـيم اختبـار التبـاين  وأنّ  ،(2.24 و 3.42) وتتراوح بين 10للمتغيرات جميعها تقل ضعن  (VIF) التبايناختبار معامل تاخم 
هـذا مؤشـرا  ضعلـى ضعـدم وجـود ارتبـا   ويعـدّ  ،(0.05) (، وهـي أكبـر مـن0.29و 0.44) تراوحت بـين (Tolerance)المسموح 

ــ تتبــع التوزيــع الطبيعــي باحتســاب معامــل بالتأكــد مــن البيانــات  وقــد تــمّ  (،Multicollinearity)رات المســتقلة ضعــال  بــين المتغّي
 ن نتائج هذه االختبارات. يبيّ  (3)( والجدول رقم 1من ) حيث كانت القيم أقلّ  (،Skewness)االلتواء 

 (3جدول رقم )

 اختبار معامل تاخم التباين والتباين المسموح ومعامل االلتواء 

 VIF المتغيرات المستقلة
 باينم التّ معامل تاخّ 

Tolerance 
 باين المسموح بهالتّ 

Skewness 
 معامل االلتواء

 0.62 0.40 2.41 ةالشخايّ 
 0.62 0.44 2.24 اإلضعداد للمحاضرة وتنفيذها

 0.62 0.30 3.20 األنشطة والتقويم
 0.77 0.38 2.69 اإلنسانّيةالعالقات 

 0.79 0.29 3.42 والمهنيّ  العلميّ التمكن 
 0.79 0.34 3.09 التعزيز والحفز
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 (F)ضعلى قيمة  ا  اضعتماد ،(3)في جدول رقم  حصائّيةمن خالل المعطيات اإل ة النموذجاختبار ثبات صالحيّ  تمّ و 
األنشطة و اإلضعداد للمحاضرة وتنفيذها، و )الشخصية،  المهنّيةالكفاءات  ، حيث إنّ ( 0.01 )المحسوبة ضعند مستوى داللة 

 ر التابع الكليّ في المتغيّ %( من التباين 67)ر تفسّ  التعزيز والحفز(و ، والمهنيّ  العلميّ التمكن و ، اإلنسانّيةالعالقات و والتقويم، 
 تقييم الطلبة(.)

  (4) جدول رقم

 ة النموذج الختبار فرضيات الدراسةللتأكد من صالصحيّ  (Analysis Of variance)نتايج تحليل التباين لالنحدار 

 معامل المادر التابعر المتغيّ 
 R2 التحديد

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 المربعات

 Fقيمة 
 المحسوبة

 مستوى 
 Fداللة 

 0.00 18.65 2.35 16.43 0.67 االنحدار ةالشخايّ 
 0.13 80.5 الخطأ

اإلضعداد للمحاضرة 
 وتنفيذها

 0.00 12.75 3.84 26.85 0.59 االنحدار
 0.30 19.26 الخطأ

 0.00 14.38 2.70 18.93 0.61 االنحدار األنشطة والتقويم
 0.19 12.04 الخطأ

 0.00 14.82 2.71 18.94 0.62 االنحدار اإلنسانّيةالعالقات 
 0.19 11.89 الخطأ

 0.00 15.81 3.21 22.61 0.63 االنحدار والمهنيّ  العلميّ ن التمكّ 
 0.23 13.88 الخطأ

 0.00 5.08 1.25 8.78 0.43 االنحدار التعزيز والحفز
 0.25 15.81 الخطأ

 

 (4)وبناء ضعلى ذلك نستطيع اختبار فرضيات الدراسة كما هي مدونة في الجدول رقم 

  (5)جدول رقم 

ضعلى تقييم  اء هيئة التدريس وأثرهااألضع التدريسّيةلكفاءات لات الدراسة فرضيّ  البسيط الختبارنتايج تحليل 
 الطلبة

 F (R2) (R) المستقلر المتغيّ 
 

Β 
 

T Sig* 
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 0.000 10.881 0.760 120.812 0.381 0.585 ةالشخايّ 

 

 اإلضعداد للمحاضرة وتنفيذها
 

0.702 0.496 235.992 0.725 15.221 0.000 
 
 

 0.000 13.721 0.863 189.812 0.448 0.609 األنشطة والتقويم

 0.000 11.723 0.602 139.412 0.366 0.604 اإلنسانّيةالعالقات 

 0.000 91.643 0.499 47.111 0.344 0.586 والمهنيّ  العلميّ التمكن 

 0.006 19.182 0.306 27.98 0.30 0.304 التعزيز والحفز

 
اإلضعداد للمحاضرة وتنفيذها، و الشخصية، ) اآلتيةرات الفرعية المتغيّ  أنّ إلى  (5)تشير نتائج جدول رقم 

في بعد المتغير  إحصائّية( ذات أثر ذي داللة والمهنيّ  العلميّ التمكن و ، اإلنسانّيةالعالقات و األنشطة والتقويم، و 
 10.881) البالغة ضعلى التواليو  ،المحسوبة Tضعلى قيمة  اضعتمادا  هيئة التدريس  ضعااءأل الطلبةتقييم لالتابع 
 Beta، ويعزز ذلك قيم معامالت (0.000) ( ضعند مستوى داللة91.643و 11.723و13.721 و15.221و

ضعدم وجود إلى  (5)ما أشار نتائج الجدول رقم . ك(0.499و 0.602و  0.863و 0.725و 0.760) ضعلى التوالي
في  الطلبةهيئة التدريس في تقييم  ضعااءأل المهنّيةللتعزيز والحفز" كأحد أبعاد للكفاءات " إحصائّيةأثر ذي داللة 

  مما سبق يقتاي: ،(19.182) البالغة ضعلى التوالي المحسوبة Tضعلى ضعدم معنوية قيم  اضعتمادا   مؤتهجامعة 
ــــــة  ــــــة"للشخصــــــية" كأحــــــد أبعــــــاد الكفــــــاءات  إحصــــــائّيةيوجــــــد تــــــأثير ذو دالل ــــــة التــــــدريس فــــــي   ضعاــــــاءأل المهنّي هيئ

 .مؤتهفي جامعة  التدريسّية العملّية أداء  تقييم
ـــــة  ـــــأثير ذو دالل ـــــذها" إحصـــــائّيةيوجـــــد ت ـــــاءات ال " كأحـــــد أبعـــــادإلضعـــــداد للمحاضـــــرة وتنفي ـــــةكف ـــــة  ضعاـــــاءأل المهنّي هيئ

 .مؤتهفي جامعة  التدريسّية العملّية أداء تقييمالتدريس في  
هيئـــــة التـــــدريس  ضعاـــــاءأل المهنّيـــــةكفـــــاءات ال " كأحـــــد أبعـــــادنشـــــطة والتقـــــويم"لأل إحصـــــائّيةيوجـــــد تـــــأثير ذو داللـــــة 

 .مؤتهفي جامعة  التدريسّية العملّية أداء تقييمفي 
ـــــةكفـــــاءات ال " كأحـــــد أبعـــــاداإلنســـــانّيةعالقـــــات "لل إحصـــــائّيةيوجـــــد تـــــأثير ذو داللـــــة  هيئـــــة التـــــدريس  ضعاـــــاءأل المهنّي

 .مؤتهفي جامعة  التدريسّية العملّية أداء تقييمفي 
ــــــةكفــــــاءات ال " كأحــــــد أبعــــــادوالمهنــــــيّ  العلمــــــيّ ن يتمكــــــ"لل إحصــــــائّيةيوجــــــد تــــــأثير ذو داللــــــة  هيئــــــة  ضعاــــــاءأل المهنّي

 .مؤتهفي جامعة  التدريسّية العملّية أداء تقييمالتدريس في 
ـــــة ال  ـــــأثير ذو دالل ـــــز والحفـــــز" إحصـــــائّيةيوجـــــد ت ـــــاءات ال " كأحـــــد أبعـــــادالتعزي ـــــةكف ـــــدريس  ضعاـــــاءأل المهنّي ـــــة الت هيئ

 .مؤتهفي جامعة  الطلبةفي  تقييم 
 الخالصة:
ــــيّ   جــــاءت بدرجــــة مرتفعــــة   مؤتــــههيئــــة التــــدريس فــــي جامعــــة  ضعاــــاءأل المهنّيــــةن أن مســــتوى الكفــــاءات تب
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ـــــ، وبلـــــغ نســـــبيا   مســـــتوى فقـــــرات  وأنّ  (،3.75) هيئـــــة التـــــدريس ضعاـــــاءأل المهنّيـــــةي لجـــــودة للكفـــــاءات المتوســـــط الكّل
 العملّيـــــة أداء تقيـــــيمللبلـــــغ المتوســـــط الكلـــــي حيـــــث جـــــاءت بدرجـــــة مرتفعـــــة، هيئـــــة التـــــدريس  ضعاـــــاءتقيـــــيم الطلبـــــة أل
 المهنّيــــــةاءات فــــــللك  إحصــــــائّيةظهــــــرت نتــــــائج الدراســــــة وجــــــود أثــــــر ذي داللــــــة أكمــــــا  ،مرتفعــــــا   (3.87) التدريســــــّية

العالقــــــــــات و األنشــــــــــطة والتقــــــــــويم، و اإلضعــــــــــداد للمحاضــــــــــرة وتنفيــــــــــذها، و الشخصــــــــــية، )هيئــــــــــة التــــــــــدريس  ضعاــــــــــاءأل
ــــر التــــابع تقيــــيم فــــي المتغّ  (والمهنــــيّ  العلمــــيّ الــــتمكن و ، اإلنســــانّية ــــةي ــــة  و. وال يوجــــود أثــــر ذالطلب " لـــــ إحصــــائّيةدالل

 .مؤتهفي جامعة  الطلبةهيئة التدريس في  تقييم  ضعااءأل المهنّيةالكفاءات  " كأحد أبعادالتعزيز والحفز
 :يأتييمكن إيجازها فيما  ،من التوصيات ة يمكن اشتقاق ضعدد  في ضوء نتايج الدراسة الحاليّ و 

ـــــ أضعاـــــاءضـــــرورة اهتمـــــام 1.  ـــــدريس ب ـــــة الت ـــــاءات ـ"هيئ ـــــز" كأحـــــد أبعـــــاد الكف ـــــةالتعزيز والحف ـــــة  ضعاـــــاءأل المهنّي هيئ
ضعقــــد دورات مــــن خــــالل  الطلبــــةتــــأثير فــــي ضعمليــــة تقيــــيم ن لهــــا مــــالتــــي ال يك المهنّيــــةالتــــدريس كونهــــا مــــن الكفــــاءات 

ــــــ ــــــى تدريبّي ــــــز والحفــــــزة، تتاــــــمن أهــــــدافها التــــــدريب ضعل ــــــز والتعزيــــــر  التعزي ــــــذها، و اســــــتخدام أســــــاليب الحف ــــــات تنفي وآلي
 للطالب والتعامل معهم بروح األبوه والقدوة.

ــــــةن تحدثــــــه الكفــــــاءات ألمعرفــــــة مــــــدى التغييــــــر الــــــذي يمكــــــن إجــــــراء المزيــــــد مــــــن الدراســــــات  2. هيئــــــة  ضعاــــــاءأل المهنّي
 هيئة التدريس. ضعااءأل الطلبةالتدريس ضعلى تقييم 

ـــة أداءتقيـــيم ضعقـــد محاضـــرات للطلبـــة لغـــرض بيـــان أهميـــة 3.  ـــةمـــن قبـــل الطلبـــة فـــي تطـــوير  التدريســـّية العملّي  العملّي
 بشكل دقيق.  االستبانةمن خالل ملء  العملّيةوضرورة مساهمتهم في إنجاح هذه  ،التعليمّية

 اتجاهات وتنمية يدرسونها، التي ةالعلميّ المادة نحو  ةإيجابيّ  ميول بتنمية المتعلقة ةالوجدانيّ  بالجوانب االهتمام .4
 وموروثنا ةاإلسالميّ  منظومتنا إلى تستند ةقيميّ  منظومة وبناء ،والعمل الوطنيّ  المجتمع، وخدمة المهنة، نحو ةإيجابيّ 

 .الحااريّ 
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