
 

 

                                      
 

 

 د/ عبدالقادر عوض باجبير

 د/ عبدالرحيم حميد الحمدي

 د/ عمر صالح بامرحول
 

 ن ئو جامعة سي /كلية التربية (1)
                                                    ن             ئو جامعة سي /كلية التربية (2)

 عدنجامعة  /كلية التربية (3)
 

 الملخص:

هدفت الدراسة إىل التعرف على مدى امتالك 

أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة ملهارات التدريس 

اجلامعي الفعال )التخطيط والتنفيذ و االتصال 

التقويم(, يف ضوء متغريات )النوع والتواصل و 

والتخصص, والقسم العلمي والدرجة العلمية وسنوات 

اخلربة(, وتكونت عينة الدراسة من مجيع أعضاء هيئة 

التدريس العاملني يف كلية الرتبية والبالغ عددهم 

( عضوًا وطلبة املستوى الرابع البالغ عددهم 61)

قصدية,  ( طالبًا وطالبة مت اختيارهم بطريقة196)

ومت تطوير أداة البحث لتحقيق أهداف الدراسة, 

والتأكد من صدقها وثباتها, وتوصلت الدراسة إىل أن 

 أساتذة لدى اجلامعي التدريس مهارات امتالك مدى

 وجهة من, و كبرية نظرهم وجهة من سيئون جامعة

ذات داللة نظر طلبتهم متوسطة, وإىل وجود فروق 

جمالي يف  ,(0.05)إحصائية عند مستوى داللة 

ويف الدرجة الكلية لفقرات التخطيط والتنفيذ, 

ُتعزى ملتغري لصاحل طلبة اللغة االجنليزية  االستبانة

ال توجد فروق التخصص من وجهة نظر الطلبة, و

ات النوع والقسم العلمي والدرجة العلمية ُتعزى  ملتغري

وسنوات اخلربة من وجهة نظر األساتذة, ويف ضوء 

دورات عدد من ال دراسة أوصت بتنفيذنتائج ال

أعضاء  تأهيلية لتنمية قدرات ومهاراتالة ويتدريبال

هيئة التدريس ومساعديهم يف جمالي مهارات 

والتخطيط والتنفيذ, كما أوصت بإجراء دراسات 

حول أثر امتالك أعضاء هيئة التدريس ملهارات 

التدريس اجلامعي الفعال على التحصيل العلمي 

 للطلبة.

مهارات التدريس اجلامعي  كلمات المفتاحية:ال

 الفعال, عضو هيئة التدريس.

 

 

 
 

مدى امتالك مهارات التدريس الجامعي الفعال  لدى أساتذة جامعة سيئون 
 من وجهة نظرهم وطلبتهم )كلية التربية أنموذجًا(

The extent of possessing the faculty members of Seiyun University to the effective 
university teaching skills of their  point of view and their students  

(College of Education as a model) 
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Abstract 
     

       The study aimed to identify the 

extent to which faculty members at the 

university possess effective university 

teaching skills(Planning, 

implementation, communication, 

communication and evaluation), In light 

of the variables (gender, specialization, 

scientific department, degree and years 

of experience), The study sample 

consisted of all the faculty members 

whom work in the College of 

Education. They were (61) members, 

and the fourth level students, who were 

(196) male and female students, who 

were deliberately selected. A tool was 

developed to achieve the objectives of 

the study and to ensure its validity and 

consistency. The study found that the 

extent of university teaching skills 

possessed by Seiyun faculty members 

from their point of view is large, and 

from the point of view of their students 

is average. 

There are statistically significant 

differences at the level of significance 

(0.05) in the areas of planning and 

implementation, and in the total score 

of the items of the questionnaire in 

favor of English language students due 

to the variable of specialization from 

the students' point of view. There are no 

differences attributed to the variables of 

gender, scientific department, academic 

degree and years of experience from the 

faculty members' point of view. In light 

of the results of the study, it 

recommended to achieve  number of 

training and qualification courses to 

develop the capabilities and skills of 

faculty members and their assistants in 

the areas of skills, planning and 

implementation. It also recommended 

to do studies on the impact of faculty 

members ’possession of effective 

university teaching skills on students’ 

academic achievement. 

 Keywords: effective university 

teaching skills, faculty member. 

 

 

 

 :املقدمة

تعد وظيفة التدريس اجلامعي أهم وظائف اجلامعات وأكثرها فاعلية يف إعداد الطلبة للحياة، إذ 

باملعارف النافعة، واالجتاهات السلوكية االجيابية والقيمية، واملهارات العلمية والعملية الالزمة تزودهم 

لتأهيلهم ليصبحوا أعضاء فاعلني يف خدمة أنفسهم وأسرهم وجمتمعهم، ويتمكنون من مواجهة حتديات 

 املستقبل بكل ما حتمله من تطورات علمية وتقنية وتنظيمية وثقافية وغريها.

فإن األستاذ اجلامعي يلعب دورًا رائدًا يف إعداد خمرجات التعليم اجلامعي، وتأهيلها مبا  وهلذا

ونظرًا ألهمية التدريس اجلامعي  ,عدًا ملهنته وخملصًا يف عملهيتناسب مع حاجات العصر، إذا كان ُم
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ني الكفايات سعى عدد كبري من الباحثني للبحث واالستقصاء عن أجنع السبل املؤدية إىل حتس ,الفاعل

 التدريسية حبيث ميكن اإلفادة منها يف تنمية األستاذ اجلامعي بغية استخدامها للتدريس يف اجلامعات. 

إن التدريس هو تنظيم وتهيئة املواقف التعليمية بطريقة متعمدة مقصودة ومدروسة, بطريقة تتطلب 

سيستخدمها, والوسائل واألساليب من املدرس اختاذ العديد من القرارات اخلاصة بطرق التدريس, اليت 

اليت سيستعني بها يف تنفيذ هذه الطرائق.. وهي قرارات حيدد فيها املدرس ما سيقوم به من أعمال, وما 

من أفعال, وتسلسل وتتابع هذه األعمال واألفعال, خالل ساعات أو دقائق الدرس املتاحة,  طلبتهسيقوم به 

كل ذلك يف إطار نظرة واعية وفاحصة لألهداف, ودراية وما سيحتاجه من رسائل وخامات وأدوات, 

 (.259ص، 2004, 2006كاملة باحملتوى )كوجك,

تتضح من خالل ممارسته لألنشطة املدرسية مع  ةالدراسي القاعةفعالية تدريس املعلم داخل إن 

 ,مثلتهم وبنائهم البناء األاالطالب, وصقل شخصي لتنميةطالبه وذلك بهدف حتقيق أقصى حد ممكن  

وإشباع حاجاتهم حمققًا جوًا تتبادل فيه اخلربات مع اآلخرين سواء كانوا طالبًا أو معلمني 

 (. 2005)العجمي,

 مهارات التدريس لدى األستاذ اجلامعي:

تتنوع مهارات األساتذة اجلامعيني لتشمل كثريًا من القدرات الذاتية, مع خرباتهم املختلفة, مما 

 مرجعاً يعود إليه الطالب، وجيد عنده ما يسد نهمه العلمي من املعارف واملعلومات.جيعل األستاذ اجلامعي 

يف العملية الرتبوية تأكيد املتخصصني يف العملية الرتبوية  التدريسية ومما يعزز أهمية املهارات

باقية  والنفسية على أن املعلومات واحلقائق اليت يدرسها الطلبة تكون عرضة للنسيان, أما املهارة فهي

 (.13-12, 1985األثر ملدة طويلة من الزمن )جابر, 

فاملدرس يف ضوء الرتبية احلديثة ومفهوم املنهج احلديث البد أن يكون ذا كفاية عالية حتى 

يتمكن من أداء رسالته على أمت وجه, فهو املخطط واملنفذ للعملية التدريسية, وأن منوه يف املهنة يرتبط 

ن قاعدة األساس يف جناح أي تعلم هو املدرس وما مل يتوافر أعلمي واملهين, كما متامًا مبسألة منوه ال

املدرس املؤهل تربويًا وعلميًا فإن الطريق إىل حتقيق األهداف املنشودة ال خيلو من معوقات. )احلسون, 

1985 ,128.) 

 ( مفهوم املهارات: 1

ودقة مع اقتصاد يف الوقت واجلهد سواء  وتعرف بأنها ضرب من األداء تعلم الفرد أن يقوم به بسهولة

 (.29, 1976أكان هذا األداء عقليًا أم اجتماعيًا. )األمني, 
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( بأنها " القدرة على أداء عمل  نشاط معني ذو عالقة بتخطيط التدريس,  12, م2006ويعرفها زيتون ) 

 ,احلركية ,)األداءات( املعرفية ,تنفيذه, تقوميه, وهذا العمل قابل للتحليل جملموعة من السلوكيات

االجتماعية، ومن ثم ميكن تقييمه يف ضوء معايري الدقة يف القيام به, وسرعة إجنازه والقدرة على 

التكيف مع املواقف التدريسية املتغرية, باالستعانة بأسلوب املالحظة املنظمة، ومن ثم ميكن حتسينه 

 من خالل الربامج التدريبية ".

 ريس:( مفهوم التد2

يدرسه درسًا ودراسًة, وقيل: درست أي  –كلمة التدريس مشتقة من درس, فيقال: َدَرَس الشيء 

قرأت كتب أهل الكتاب, ودارستهم: ذاكرتهم, ومنه َدَرْسَت ودُرْسَت, ويقال َدَرْسُت السورة أو الكتاب 

 (  71أي: ذللته بكثرة القراءة حتى حفظته. )بن مكرم, 

رَََّس الكتاب: قام بتدريسه, وتدارس الشيء أي: درسه وتعهده بالقراءة وهي مشتقة من الفعل َد

, 2003نقال عن زيتون ) واحلفظ, ومنه الدرس: وهو املقدار من العلم يدرس يف وقت ما, واجلمع دروس.

27) 

والتدريس يف االصطالح: هو اإلجراءات اليت يقوم بها املعلم مع تالميذه إلجناز مهام معينة لتحقيق 

 (10, 1985اف سبق حتديدها. )اللقاني, أهد

أي أن التدريس ليس احملاوالت العشوائية أو األعمال االرجتالية اليت تؤدي على أي صورة دون 

 ( 17, 1991ارتباط بقاعدة, أو التقيد بنظام, لكنه عمل فين تغلب عليه الصبغة الفنية. )سليمان, 

تعاونية, قد جيري التفاعل فيها بني معلم وتلميذ, أو معلم ( بأنه: عملية 32, 2003وقد عرفه زيتون )

 , بإرشاد املعلم. هموتالميذ, أو بني بعض التالميذ وبعض

 ( مفهوم مهارات التدريس:3

اليت تعين القدرة على أداء عمل ما  -بشكل عام –ويتكون مفهوم مهارات التدريس من املهارات 

والقيام به بدقة وسرعة وبأقل وقت وجهد, ومن التدريس الذي يشري إىل العملية املنتظمة اليت يقودها 

هرها التفاعل. املعلم خالل موقف صفي, لتحقيق جمموعة من األهداف الرتبوية املرغوبة واحملددة, وجو

 (. 128, 2008)أبو جحجوح, 

( مهارات التدريس بأنها: القدرة على أداء عمل معني ذي عالقة 12, 2001وقد عرف زيتون )

بتخطيط الدرس وتنفيذه وتقوميه, وهذا العمل قابل للتحليل إىل جمموعة من السلوكيات املعرفية 
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عايري الدقة يف القيام به, وسرعة إجنازه والقدرة واحلركية واالجتماعية, ومن ثم ميكن تقييمه يف ضوء م

 على التكيف مع مواقف التدريس بأسلوب املالحظة املنظمة.

( بقوله: جمموعة األعمال واألنشطة اليت يقوم بها املعلم بصورة تطبيقية, 79, 2004وعرفها عربي )

تقييمها باملالحظة يف  وتكون قابلة للتحليل إىل جمموعة سلوكيات مرتبطة بتنفيذ الدروس, وميكن

ضوء دقة القيام بها وسرعة إجنازها تكيفًا مع املواقف التدريسية النظرية والعملية كما ميكن 

 حتسينها بالتدريب.

 وللتدريس ثالث مهارات كربى هي:

التقويم, ولكل مهارة من هذه املهارات مهارات أخرى فرعية ميكن توضيحها , التنفيذ, التخطيط

 (:130, 2008تي )أبو جحجوح, كاآل

 (1جدول رقم )
 يوضح مهارات التدريس

 التقويم التنفيذ التخطيط

 التشخيص التهيئة للدرس حتديد بيانات الدرس

 قياس اخلربات السابقة تنظيم بيئة الدرس صياغة األهداف السلوكية

 فحص املتطلبات األساسية توظيف تقنيات التعليم حتليل حمتوى الدرس

 مراجعة التعيينات القيام بأنشطة التدريس اختيار التهيئة املناسبة

 التقويم التكويين توجيه األسئلة الصفية اختيار تقنيات التعليم

 التقويم اخلتامي التعزيز اختيار أنشطة التدريس

 التقويم البييت تنويع املثريات تقدير الوقت املناسب

 التقويم الذاتي ت البديلةتصويب التصورا صياغة األسئلة الصفية

  إثارة تفكري املتعلمني حتديد التعيينات
  إدارة املوقف الصفي صياغة غلق الدرس

  التغذية الراجعة 
  القيام بغلق الدرس 
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 . التدريس يف األدائية املهاراتومن أهم تلك املهارات 

 املهارات األدائية يف التدريس:

إن التدريس هو تنظيم وتهيئة املواقف التعليمية بطريقة متعمدة مقصودة ومدروسة, بطريقة تتطلب 

من املدرس اختاذ العديد من القرارات اخلاصة بطرق التدريس, اليت سيستخدمها, والوسائل واألساليب 

به من أعمال, وما اليت سيستعني بها يف تنفيذ هذه الطرائق.. وهي قرارات حيدد فيها املدرس ما سيقوم 

سيقوم به طالبه من أفعال, وتسلسل وتتابع هذه األعمال واألفعال, خالل ساعات أو دقائق الدرس املتاحة 

 (259، 2006)كوجك, 

 أهم املهارات األدائية للمعلم:

 مهارة التقديم وتهيئة الطالب. (1
 مهارة تنويع املثريات. (2
 مهارة إنهاء الدرس. (3
 مهارة الشرح. (4
 االتصال.مهارة  (5
 حيوية ونشاط املدرس. (6
 مهارة طرح األسئلة. (7
 ستجابات الطالب.امهارة تعزيز  (8
 مهارة استخدام الوسائل التعليمية. وغريها (9
 ( مهارة التقديم وتهيئة الطالب: 1

التهيئة ينبغي أاّل تقتصر على بداية الدرس فحسب؛ ذلك ألن الدرس عادة ما يشمل عدة أنشطة 

 (: 1997)احلصني،  إىل تهيئة مناسبة ومن ذلكمتنوعة حيتاج كل منها 

 تستخدم لتوجيه انتباه التالميذ حنو املوضوع. :التمهيديةالتهيئة 

لتسهيل االنتقال التدرجيي من املادة اليت سبقت معاجلتها إىل املادة اجلديدة أومن  التهيئة االنتقالية:

  نشاط تعليمي إىل نشاط آخر.

 وتستخدم لتقويم ما مت تعليمه قبل االنتقال إىل أنشطة أو خربات جديدة. التهيئة التقوميية:
  ( مهارة تنويع املثريات:2

ويقصد مبهارة تنويع املثريات مجيع األفعال اليت يقوم بها املعلم بهدف االستحواذ على انتباه 

ومن األساليب التالميذ أثناء سري الدرس وذلك عن طريق التغري املقصود يف أساليب عرض الدرس 

ن التعليم حيدث إذا أاالنطباعات البصرية(. حيث , األصوات ,)حركات املعلم, املختلفة لتنويع املثريات

 (.55, 1998توافرت ثالثة عناصر هي: املتعلم واملثري واالستجابة. )عبد القادر، 
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 ( مهارة إنهاء الدرس:3

مناسبة ويستخدم بهدف مساعدة يقصد به األقوال واألفعال اليت تنهي عرض الدرس نهاية 

 الطالب على تنظيم املعلومات يف عقوهلم واستيعاب ما عرض عليهم خالل احملاضرة.

 ( مهارة الشرح:4

والشرح هو مساعدة  ,وتعنى القدرة على توضيح معنى املفاهيم واملدركات الواردة يف الدرس

حيث تتطلب مهارة الشرح أن يعرف املعلم  ,املستقبل, أي املتعلم, على الفهم، وهي جوهر عملية التدريس

مستوى تالميذه وخلفيتهم العلمية واالجتماعية, حتى يوجه شرحه مرتبطًا بهذه اخللفيات, مما يساعد 

كما أن على املعلم أن يكون ملمًا مبادته متعمقًا يف  -التالميذ على الفهم واالستيعاب وإدراك املعاني

 (.294، 2006وضيحها بأكثر من طريقة. )كوجك, مفاهيمها, حبيث يستطيع تبسيطها وت
 ( مهارة االتصال:5

االتصال هو عملية تفاعل بني طرفني حول رسالة معينة أي مفهوم, أو فكرة, أو رأي, أو مبدأ, أو 

 مهارة, أو قيمة, أو اجتاه إىل أن تصري الرسالة مشرتكة بينهما. 

ولكنه عملية مشاركة  -يتصور البعض كما –واالتصال ليس نقاًل للرسائل من طرف إىل آخر 

وتفاهم, وهذه العملية تثري استجابات معينة عند املستقبل ينتج عنها تولد خربة جديدة لديه ودليل جناح 

 -ومتلقيها وهو املستقبل -وهو املصدر –هذه العملية هو ازدياد القدر املشرتك من هذه اخلربة بني مبدئها 

 (399, 2003ن, حتى تصبح مشاعًا بينهما. )زيتو

 ( حيوية ونشاط املعلم:6

ترتبط حيوية املعلم مبواصفاته الشخصية, وال يعنى هذا أنها موهبة, ولكنها مهارة تدريس, ومن 

ولكي تؤدى هذه املهارة بكفاءة. فإن املدرس حباجة  ,ثم فهي قابلة للتعلم من خالل املمارسة والتدريب

, 2006)كوجك,  إىل تدريب كل من: صوته, جسمه, عينيه, كأدوات تساعد يف التدريس إلحداث تعلم

274.) 

 ( مهارة طرح األسئلة أثناء التدريس:7

ريات فهي مث, إن أهم الوسائل اليت تساهم يف تعلم الطالب هي األسئلة وطريقة عرضها وصياغتها

مهمة، وطرحها يظهر قدرة املعلم، وجناحه أو ضعفه, واملعلم اجليد هو الذي حيسن صياغة األسئلة 

وطرحها؛ حبيث تكون أغلب أسئلته تدعو إىل التفكري، وتبتعد عن قياس الفهم السطحي للمادة 

 (.1999نديل, )ق والتذكر هلا, ويعد ذلك مهارة يتم اكتسابها وتنميتها باملمارسة وليست موهبة فطرية

 كما أوردهاوحتتوي مهارة طرح األسئلة على أربع مهارات فرعية ينبغي على املدرس أن ُيلم بها 

 (:487, 2003)زيتون, 

 مهارة صوغ األسئلة. (1
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 مهارة تصنيف األسئلة. (2
 مهارة توجيه األسئلة. (3
 جابات.مهارة حتسني نوعية اإل (4

 ستجابات الطالب:ا( مهارة تعزيز 8

لفظي يأتي عقب سلوك آخر, سواء كان لفظيًا أم غري لفظي, ويتمثل التعزيز  التعزيز هو سلوك

اإلجيابي اللفظي يف استخدام عبارات املوافقة أو اإلعجاب مثل أحسنت، ممتاز، وحنو ذلك، أما التعزيز 

ستخدام تعبريات الوجه إلبداء االهتمام, بهدف ابتسامة أو اإلجيابي غري اللفظي فيكون عن طريق اال

تعبري عن مدى املوافقة أو الرفض للسلوك األول. وقد يأتي التعزيز إما من مصدر خارجي مثل: املعلم ال

أو الزمالء, وقد يكون مصدره ذاتيًا, وبعد التعزيز يتم تزويد الطالب مبعلومات عن مدى التقدم الذي 

تاج إىل جهد إضايف حيرزونه حنو بلوغ األهداف املرجوَّة مما يساعدهم يف اكتشاف اجلوانب اليت حت

 (. 297, 2006منهم)كوجك, 

 ( مهارة استخدام الوسائل التعليمية:9

إن التنوع يف مصادر التعلم يثري العملية التعليمية, ويساعد الطالب على سرعة الفهم واالستيعاب. 

 (.298، 2006ومن هنا تأتي أهمية استخدام الوسائل التعليمية يف التدريس. )كوجك, 
األهمية لألستاذ اجلامعي وهلذا الدور الذي يلعبه يف اجلامعة واجملتمع، انبثقت فكرة  ونظراً هلذه

جامعة سيئون من وجهة  أساتذةمدى امتالك مهارات التدريس اجلامعي لدى :  هذه الدراسة وهي

 .نظرهم )كلية الرتبية أمنوذجًا(
 مشكلة الدراسة:

يف اجلامعات دورًا حيويًا وأساسيًا يف حتقيق جودة التعليم العالي؛ وذلك استنادًا  األساتذةلعب ي

من أدوار ومسئوليات متثل جوهر ولب جماالت اجلودة يف التعليم بشكل عام والتعليم  مملا يناط به

ذة اجلامعي بصفة خاصة, لذا فإن هذه الدراسة تتناول مدى امتالك مهارات التدريس اجلامعي لدى أسات

جامعة سيئون، من خالل معرفة التقديرات التقوميية ملدى امتالك مهارات التدريس اجلامعي لدى أساتذة 

 ، وذلك يف اجملاالت التالية: وطالبهم اجلامعة من وجهة نظر األساتذة أنفسهم

 مهارات التخطيط للتدريس اجلامعي. .1
 مهارات تنفيذ التدريس اجلامعي. .2
 تقديم التغذية الراجعة.مهارات تقويم تعلم الطلبة و .3
 مهارات االتصال والتواصل مع الطلبة. .4
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كما تتناول الدراسة أثر متغريات: اخلربة، واملؤهل األكادميي، والقسم العلمي الذي يعمل فيه 

 ., والنوع والتخصص للطلبةاألساتذة على امتالكهم لتلك املهارات

 أسئلة الدراسة: 

 التالية:حتاول الدراسة اإلجابة عن األسئلة 

 جبامعة سيئون ملهارات التدريس اجلامعي الفعَّال ؟ األساتذةما مدى امتالك  .1
 جبامعة سيئون ملهارات التدريس اجلامعي الفعَّال من وجهة نظرهم ؟ األساتذةما مدى امتالك  .2
 جبامعة سيئون ملهارات التدريس اجلامعي الفعَّال من وجهة نظر الطلبة؟ األساتذةما مدى امتالك  .3
جبامعة سيئون ملهارات التدريس اجلامعي  األساتذةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية المتالك  .4

 التخصص( من وجهة نظر الطلبة ؟ -الفعَّال تعزى ملتغريات الدراسة )النوع 
جبامعة سيئون ملهارات التدريس اجلامعي  األساتذةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية المتالك  .5

 اخلربة( من وجهة نظرهم؟  -الدرجة العلمية  -ات الدراسة )القسم العلمي الفعَّال تعزى ملتغري

 أهداف الدراسة: 

 تهدف هذه الدراسة إىل:

 التعرف على مدى امتالك مهارات التدريس اجلامعي لدى أساتذة جامعة سيئون. .1
ربة يف اخل –الدرجة العلمية  -معرفة أثر كل من متغريات النوع والتخصص للطالب، القسم العلمي  .2

يف التقديرات التقوميية جلودة مهارات التدريس اجلامعي لدى أساتذة  ساتذةالتدريس اجلامعي لأل

 جامعة سيئون.
 اجلامعة. ساتذةتقديم التوصيات واملقرتحات لتطوير األداء التدريسي أل .3

 أهمية الدراسة:

فرصة ألستاذ اجلامعة لكي يطلع على مضامني مهارات التدريس اجلامعي، مما  هذه الدراسةتتيح  .1

 .قد يوفر له خربة حقيقية يف هذا اجملال
 . م التدريسيةمهاراته تنمية خالل من لألستاذ اجلامعي األكادميي باألداء االرتقاء بأهمية الوعي زيادة .2

 .لألستاذ اجلامعياملهارات التدريسية  تطوير يف البحث هذا يساهم قد .3

وهذا بدوره  سيئونألساتذة جامعة  املهارات التدريسيةيشخص هذا البحث جوانب القوة والضعف يف  .4

 سيسهم يف حتديد نقاط االنطالق يف تطوير األداء التدريسي هلم.
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ألساتذة اجلامعة يف حتديد كيفية اجلامعي التدريس  مهاراتقد تفيد معرفة أثر بعض املتغريات على  .5

 لتطوير.لثمارها، ومعرفة أي منهم أكثر حاجة من غريه است

  حمددات الدراسة:

كلية الرتبية ) جامعة سيئونلدى أساتذة اجلامعي مهارات التدريس  مدى امتالكأقتصر البحث على  .1

 (.أمنوذجيًا
: التخطيط للتدريس، ةأقتصر البحث على توزيع مهارات التدريس اجلامعي يف أربعة جماالت رئيس .2

التدريس، تقويم تعلم الطلبة وتقديم التغذية الراجعة، االتصال والتواصل مع الطلبة. مصاغة  تنفيذ

 .بصورة عبارات سلوكية حمددة، شكلت يف جمموعها أداة الدراسة
 أساتذة كلية الرتبية ومجيع طالب املستوى الرابع بالكلية. من عينة على الدراسة طبقت .3
 . م2018/2019اجلامعي  للعام ولاأل الدراسي الفصل يف الدراسة طبقت .4

 مصطلحات الدراسة:

 مدى االمتالك: 

مستوى املعرفة النظرية واألدائية ملهارات التدريس الفعال واليت ميتلكها املدرس ختطيطًا    

 (223, 2014وتنفيذا وتقوميًا وتقاس من خالل االستبانة اخلاصة بهذه الدراسة )اهلييت, 

 :الفعالمهارات التدريس 

(  على أنها  " جمموعة السلوكيات التدريسية الفعالة اليت  468 ,1998يعرفها راشد وسعودي )  

يظهرها املعلم يف نشاطه التعليمي داخل حجرة الدراسة وخارجها لتحقيق أهداف حمددة تصدر من املعلم 

لسرعة يف  دائمًا يف شكل استجابات حركية أو لفظية , وتظهر يف تلك االستجابات عناصر الدقة وا

 األداء والتكيف مع ظروف املوقف التدريسي ". 

جمموعة من السمات واخلصائص القابلة للمالحظة والقياس, ( بأنها "21 ,2006) سعادةويعرفها 

وتتضمن مهارات وكفايات جيب أن ميتلكها املدرسني, ميارسونها يف أثناء العملية التعليمية وتشمل 

س وأساليبه واسرتاتيجياته, جمال تكنولوجيا املعلومات, جمال اإلبداع, جماالت )األهداف, طرائق التدري

 ".التقويم(

 يف للتدريس تؤهله واليت اجلامعي، ميتلكها األستاذ اليت القدرات جمموع بأنها: ويعرفها الباحثون:
 واملتسلسلة املنظمة التدريسية ) التحركات (من األداءات مبجموعة قيامه خالل من بكفاءة، اجلامعات

 القدرة :هي جمموعات بأربع القدرات هذه وتتعلق املعرفة، من جماالت معني جمال تدريس ختص اليت
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 التغذية وتقديم الطلبة تعلم تقويم على القدرة التدريس، تنفيذ على للتدريس، القدرة التخطيط على
 .الطلبة مع والتواصل االتصال والقدرة على الراجعة،

  األستاذ اجلامعي:

 األساس يكون عمله من كل على اجلامعات، من كثري يف األستاذ اجلامعي مسمى يطلق
 كليًا.  أو جزئيا اجلامعة يف عمله أكان سواًء األكادميي، البحث أو التدريس

بتدريس مقرر أو أكثر يف كليات  يقوم باألستاذ اجلامعي هو كل من يقصده الدراسة هذ ويف

 بنظام الساعات.اجلامعة سواء أستاذ مفرغ أو 

 منهجية الدراسة:

الذي يعتمد على حتليل مفهوم مهارات  واملسحي، التحليلي الوصفي اعتمد الباحثون املنهج 

 مدى امتالك حول رأي األساتذة الستطالع املسحي التدريس اجلامعي وبناء أداة البحث، واألسلوب
 .وطلبتهم لديهم اجلامعي التدريس مهارات

 : ومنهجيتهاخطوات الدراسة 
مراجعة األدب الرتبوي والدراسات السابقة املتعلقة بالتعليم العالي، خاصة فيما يتعلق مبهارات  .1

 التدريس اجلامعي.
حتليل حمتوى الكتابات حول مهارات التدريس اجلامعي، ثم صياغة هذه املهارات مصنفة يف  .2

جمموعة من أساتذة اجلامعة اجملاالت األربعة يف صورة عبارات سلوكية حمددة، وعرضها على 

 إلبداء الرأي واملشورة وبالتالي حساب الصدق الظاهري هلا، ثم حساب صدقها وثباتها.
 .SPSSتطبيق االستبانة على عينة الدراسة، وإدخال البيانات وحتليلها باالستفادة من برنامج  .3
 .ياألداء التدريس حتليل النتائج ومناقشتها، ثم التوصل إىل توصيات ومقرتحات عملية لتطوير .4

 :الدراسة جمتمع

 ( فئة األساتذة:1

 القسم حبسب موزعني م،2018العام اجلامعي  نهاية يف متفرغ وغري متفرًغا حماضًرا (61) همعدد بلغ
 أدناه: يف مبني هو كما واملؤهل
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 (2جدول رقم )

 يوضح أفراد العينة

 االمجالي بكالوريوس ماجستري دكتوراه املؤهل األقسام

 11 - 1 10 الدراسات اإلسالمية

 14 - 3 11 اللغة العربية

 6 - 1 5 الرياضيات

 8 - 5 3 الفيزياء

 11 1 5 5 اللغة االجنليزية

 11 - 2 9 الرتبية وعلم النفس

 61 1 17 43 مجالياإل

 ( فئة الطلبة:2

 موزعني ،م2018العام اجلامعي  نهاية يف طالبًا وطالبة (196) الطلبة يف الكلية عدد بلغ
 التخصص إىل مخسة ختصصات. حبسب

 الدراسة:    عينة

 ( فئة األساتذة:1

و مت اختيارهم  بكالوريوس( 7( ماجستري, و )9( دكتورًا, و )27( عضوًا, منهم )43) همعدد بلغ

 بالطريقة العشوائية.

 ( فئة الطلبة: 2

( أنثى, هم طالب املستوى الرابع مجيعهم, 71( ذكرًا, و )125( طالبًا وطالبة, )196) همعدد بلغ

ومت اختيارهم بالطريقة القصدية وذلك ألن طلبة املستوى الرابع ميكن هلم تقويم مدى امتالك 

 األساتذة ملهارات التدريس اجلامعي حيث قد درسوا كل املقررات الدراسية بالكلية. 

 أداة الدراسة:

فقد وجد الباحثون بأن  يدانية اخلاصة بالبحث احلالي،لغرض مجع البيانات و املعلومات امل         

األداة املناسبة لذلك هي االستبانة, األمر الذي دفع الباحثون للقيام بإعدادها وتصميمها مراعيًا 

 اخلطوات العلمية اخلاصة بذلك.
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الباحثون بتصميم وبعد القراءة املتأنية املتعمقة حول املهارات التدريسية لألستاذ اجلامعي, قام         

( فقرة، وتوزعت على أربعة جماالت هي: جمال التخطيط, املنهاج,  58استبانة أولية تتضمن )

 التالميذ, املعلمني.

 

 (3جدول رقم )

 لكل جمال جماالت األداة وعدد الفقرات يبني

 اجملال م
عدد الفقرات بصورتها 

 األولية

عدد الفقرات بصورتها 

 النهائية

 19 19 للتدريس التخطيط مهاراتجمال  1

 24 22 التدريس. تنفيذ مهاراتجمال  2

 12 16 التواصل و االتصال مهاراتجمال  3

 15 16 الطلبة تعلم تقويم مهاراتجمال  4

 70 73 جملموعا

 صدق األداة )االستبانة( وثباتها: 

 صدق االستبانة:

 صدق احملكمني )الصدق الظاهري (:

واملختصني يف جمال  على جمموعة من احملكمنيبصورتها األولية بعرض األداة  ونالباحثقام       

اإلدارة واملناهج والدراسات النفسية والرتبوية وطرائق التدريس، وذلك إلبداء آرائهم ومقرتحاتهم حول 

 وسالمة اللغة وداللة املعنى، وطلب منهم التعديل أ صالحية الفقرات ومدى متثيلها جملاالتها، وكذلك

( حمكمًا, 7) مت استالم ردود التحكيم من اإلضافة مبا يرونه خيدم أهداف البحث, وقد احلذف أو

ومت بإعادة صياغة فقرات االستبانة على ضوء تعديالت اخلرباء،  ونوبعد أن مت حتكيم األداة قام الباحث

من جمموع %( 85)على موافقة وهي اليت مل حتصلفقرات, ( 5) واستبعاد ما جمموعةإضافة فقرتني, 

( فقرة, 70, وأعاد صياغة بعض الفقرات, ومن ثم أصبحت االستبانة بصورتها النهائية تتضمن)احملكمني

 األربعة.على اجملاالت وموزعة 

ت اخلماسي كمعيار للحكم على استجابة يباستخدام طول خاليا مقياس ليكر ونقام الباحث و        

 أكربومن ثم تقسيمه على  (4=1-5)داة حيث مت حساب املدى أفراد العينة لكل فقرة من فقرات األ

ثم إضافة هذه القيمة إىل أقل قيمة لتحديد ( 0,8=5-4)قيمة يف املقياس للحصول على طول اخللية، أي 

 :تيكاآل ملدى املمارسةاحلد األعلى هلذه اخللية، وهكذا أصبح طول اخلاليا للمقياس املتدرج 
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 (4جدول رقم )
 وفق مقياس ليكرت اخلماسي امتالك مهارات التدريس مدىيبني 

 التفسري مدى االمتالك مدى املتوسط احلسابي

 يشري إىل مدى امتالك كبرية جدًا كبرية جدًا 5أقل من  4,2

 يشري إىل مدى امتالك كبرية كبرية 4,20أقل من  3,4

 يشري إىل مدى امتالك متوسطة متوسطة 3,40أقل من  2,6

 يشري إىل مدى امتالك ضعيفة ضعيفة 2,60أقل من  1,8

 يشري إىل مدى امتالك ضعيفة جدًا ضعيفة جدًا 1,80أقل من 

 :الدراسات السابقة
درجة توفر املقومات الشخصية واألكادميية لألستاذ اجلامعي يف ( بعنوان: 2018) املقدادي( دراسة 1

 املقومات تعرف إىل, هدفت جامعة آل البيتضوء الفكر الرتبوي اإلسالمي واملعاصر من وجهة نظر طلبة 

 أن جيب اليت واملعاصر اإلسالمي الرتبوي الفكر ضوء يف اجلامعي لألستاذ واألكادمييَّة الشخصيَّة

, واستخدم الباحث املنهج الوصفي, البيت آل جامعة طلبة نظر وجهة من التدريس هيئة عضو ميتلكها

, واستخدم مت اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية طالبةو طالبًا( 488عينة الدراسة من ) تكونتوقد 

 األستاذ مقومات إحدى منها كل تشكل( 70الباحث االستبانة كأداة جلمع املعلومات واليت احتوت )

 تبعًا الطلبة اترتقدي بني إحصائيًا دالة فروق وجودعدم , توصلت الدراسة إىل النتائج اآلتية: اجلامعي

 ملتغري تبعًا الشخصيَّة املقومات جمال يف إحصائيًا دالة فروق ووجود والكلية، سياالدر الربنامج ملتغريي

 .الذكور لصاحل الفروق وكانت اجلنس

 التدريس هيئة أعضاء لدى اجلامعي التدريس مهارات توافر درجة( بعنوان: 2018)الدعيس, دراسة ( 2

الدراسة إىل تقصي درجة توافر مهارات  هدفت, من وجهة نظر الطلبة صنعاء جامعة الرتبية، بكلية

عينة  تكونتاملنهج الوصفي, وقد  ةالباحث تواستخدم ،التدريس اجلامعي لدى أعضاء هيئة التدريس

مكونة من استبانة  ةالباحث طورت, طالبًا وطالبة, مت اختيارهم بالطريقة العشوائية( 69الدراسة من )

منت االستبانة سؤال مفتوح للطلبة إلضافة أي أراء أو ( فقرة مت توزيعها يف مخسة جماالت, وتض27)

أن عضو هيئة التدريس ميتلك مهارات التدريس بدرجة متوسطة يف كل  إىل الدراسة وتوصلت مقرتحات,

اجملاالت, كما أظهرت النتائج أنه ال توجد فروق دالة إحصائيًا تعزى ملتغري اجلنس, والتخصص, والسنة 

 الدراسية.

درجة امتالك مدرسي املرحلة الثانوية ملهارات التدريس الفعال من ( بعنوان: 2017)ي, القاضدراسة ( 3

هدفت الدراسة إىل الكشف عن درجة امتالك مدرسي , وجهة نظر املدرسني أنفسهم يف حمافظة املفرق
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خدم واست ،املرحلة الثانوية ملهارات التدريس الفعال يف حمافظة املفرق من وجهة نظر املدرسني أنفسهم

معلمًا ومعلمة, مت اختيارهم بالطريقة ( 45عينة الدراسة من ) تكونتالباحث املنهج الوصفي, وقد 

( مهارة موزعة على 17تكونت من ), واستخدم الباحث االستبانة كأداة جلمع املعلومات واليت العشوائية

تراوحت بني متوسطة أن درجة امتالك مهارات التدريس الفعال  إىل الدراسة وتوصلت ،ثالثة جماالت

وعالية, كما أظهرت النتائج وجود فروق يف درجة االمتالك تعزى ملتغريي اجلنس ولصاحل اإلناث, ومتغري 

 املؤهل العلمي لصاحل ذوي املؤهل العلمي )ماجستري فأعلى(, وال توجد فروق تعزى ملتغري اخلربة.

هدفت , تدريس ملهارات استخدام اإلنرتنتدرجة امتالك أعضاء هيئة ال( بعنوان: 2016) العربدراسة ( 4

 يف اإلنرتنت، استخدام ملهارات اجلامعة يف التدريس هيئة أعضاء امتالك درجة إىل التعرفالدراسة إىل 

 تكونتاملنهج الوصفي, وقد  ةالباحث تواستخدماألكادميية,  والرتبة واخلربة الكلية متغريات ضوء

 ةالباحث ت, واستخدممت اختيارهم بالطريقة العشوائية عضو هيئة تدريس( 196عينة الدراسة من )

 استخدام مهارات أن إىل الدراسة وتوصلت, فقرة( 26االستبانة كأداة جلمع املعلومات واليت احتوت )

 امتالك درجة مستوى يف إحصائيًا دالة فروق وجود وإىل. متوسطة التدريس هيئة أعضاء لدى اإلنرتنت

 وأصحاب العلمية الكليات ولصاحل واخلربة، الكلية، متغريات إىل تعزى اإلنرتنت استخدام مهارات

 استخدام مهارات امتالك درجة مستوى يف إحصائيًّا دالة فروًقا النتائج تظهر مل حني يف. العالية اخلربة

 .األكادميية الرتبة ملتغري تعزى اإلنرتنت

اليت ينبغي توافرها لدى أعضاء هيئة  مهارات التدريس اجلامعي( بعنوان: 2015) السعايدةدراسة ( 5

هدفت الدراسة إىل استقصاء مهارات , التدريس يف جامعة البلقاء التطبيقية من وجهة نظر طلبتهم

التدريس اجلامعي اليت ينبغي توافرها لدى أعضاء هيئة التدريس يف جامعة البلقاء التطبيقية من وجهة 

طالبًا وطالبة, مت ( 368عينة الدراسة من ) تكونتوقد  واستخدم الباحث املنهج الوصفي, ،نظر طلبتهم

, واستخدم الباحث االستبانة كأداة جلمع املعلومات واليت اختيارهم بالطريقة الطبقية العشوائية

أن مهارات التدريس اجلامعي  إىل الدراسة وتوصلت ،( فقرة موزعة على أربعة جماالت59تكونت من )

التدريس يف جامعة البلقاء التطبيقية من وجهة نظر طلبتهم كانت متوسطة, املتوافرة لدى أعضاء هيئة 

كما أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية يف املهارات التدريسية كافة ألعضاء هيئة التدريس 

من وجهة نظر الطلبة تعزى ملتغري جنسهم ولصاحل الذكور, وجود فروق أيضا تعزى ملتغري الكلية ولصاحل 

  ليات العلمية.الك

 حمافظة يف األوىل الثالثة الصفوف معلمي امتالك درجة( بعنوان: 2014) الزبون, و محديدراسة ( 6

 التدريس يف استخدامه حنو واجتاهاتهم التفاعلي اللوح الستخدام الالزمةارات للمه األردن يف العاصمة

 الالزمة تاللمهار األردنية األساسية املرحلة معلمي امتالك درجة على التعرفهدفت الدراسة إىل , الصفي

املنهج  انالباحث تواستخدم الصفي، التدريس يف استخدامه حنو واجتاهاتهم التفاعلي اللوح الستخدام
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االستبانة كأداة جلمع  ان, واستخدم الباحثمعلمًا ومعلمة( 193عينة الدراسة من ) تكونتالوصفي, وقد 

 يف التفاعلي اللوح الستخدام الالزمة تاباملهار يتعلق األول اجلزءن تكونت من جزأياملعلومات واليت 

 استخدام حنو باالجتاهات واملتعلق الثاني اجلزء تكوَّن حني يف فقرة،( 33) من وتكوَّن الصفي التدريس

 املرحلة معلمي امتالك درجة أن إىل الدراسة وتوصلت, فقرة( 25) من الصفي التدريس يف التفاعلي اللوح

 التدريس يف استخدامه حنو واجتاهاتهم التفاعلي اللوح الستخدام الالزمة تاللمهار األردنية األساسية

 اخلربة ملتغري تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم النتائج أظهرت كما مرتفعة، كانت الصفي

 اللوح الستخدام الالزمة تاللمهار األردنية األساسية املرحلة معلمي امتالك درجة يف العلمي واملؤهل

  .الصفي التدريس يف استخدامه حنو واجتاهاتهم التفاعلي

 التعليم معلمي لدى األساسية الصفية اإلدارية املهارات ممارسة درجة( بعنوان: 2011) الطعانيدراسة ( 7

 إىلهدفت الدراسة , املتغريات ببعض وعالقتها الكرك حمافظة يف والتعليم الرتبية مديريات يف الثانوي

 الكرك، حمافظة يف الثانوي التعليم معلمي لدى األساسية الصفية اإلدارية املهارات ممارسة درجة تعرف

معلمًا ومعلمة, مت اختيارهم ( 180عينة الدراسة من ) تكونتواستخدم الباحث املنهج الوصفي, وقد 

( فقرة 56تكونت من ), واستخدم الباحث االستبانة كأداة جلمع املعلومات واليت بالطريقة العشوائية

 على حصلت الصفي والتفاعل الصفية األنشطة مهارةأن  إىل الدراسة وتوصلت ،موزعة على سته جماالت

, وأظهرت األخرية املرتبة على الرتبوي اإلرشاد مهارة وحصلت الصفية، لإلدارة بالنسبة األوىل املرتبة

 ذات فروق توجد ال بينمااجلنس,  مع اخلربة تفاعل إىل تعزى إحصائية داللة ذات فروقالدراسة وجود 

  .اخلربة سنوات متغريات إىل تعزى داللة

 التعليق على الدراسات السابقة:

 من خالل العرض السابق للدراسات السابقة يتضح اآلتي:

, واستخدام السابقة يف استخدام املنهج الوصفي التحليلياتفقت الدراسة احلالية مع الدراسات  -

  االستبانة كأداة جلمع املعلومات.
 تبينما نفذكاألردن, ودمشق واليمن مبحافظة صنعاء, أجريت الدراسات السابقة يف بلدان عربية  -

 .حمافظة حضرموتيف اجلمهورية اليمنية  ةاحلالي دراسةال

 لفت تبعًا لتعدد املوضوعات اليت تناولتها مثاًل:تعددت أهداف الدراسات السابقة واخت -

 لألستاذ واألكادمييَّة الشخصيَّة املقومات على( هدفت إىل التعرف 2018) املقداديدراسة  (1

 هيئة عضو ميتلكها أن جيب اليت واملعاصر اإلسالمي الرتبوي الفكر ضوء يف اجلامعي

 .طلبة نظر وجهة من التدريس
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إىل تقصي درجة توافر مهارات التدريس اجلامعي لدى أعضاء  ( هدفت2018) الدعيسدراسة  (2

 هيئة التدريس.
 ملهارات الثانوية املرحلة مدرسي امتالك درجة عن الكشف إىل( هدفت 2017) القاضيدراسة  (3

 .الفعال التدريس
 هيئة أعضاء امتالك درجة إىل التعرفعلى  التعرف إىلهدفت الدراسة  (2016, )دراسة العرب (4

 .اإلنرتنت استخدام ملهارات اجلامعة يف التدريس

 منها: أجريت الدراسات على عينات خمتلفة -

 عضوًا( 196)وعددهم  (2016) العربدراسة عينتهم هيئة التدريس اجلامعي: ( 1

( 2018)الدعيس, دراسة , و طالبةطالبًا و( 488)( عينتهم الطلبة اجلامعيني: دراسة املقدادي وعددهم 2

 طالبًا وطالبة. ( 368)وعددهم  (2015) السعايدةدراسة طالبًا وطالبة, و ( 69) وعددهم

معلماً ومعلمة, ودراسة الطعاني ( 45)وعددهم  (2017)القاضي, دراسة ( عينتهم معلمي املرحلة الثانوية: 3

 معلمًا ومعلمة.( 180)( وعددهم 2011)

 معلمًا ومعلمة.( 193)وعددهم  (2014) ( عينتهم معلمي التعليم األساسي: دراسة الزبون, و محدي4

( عضوًا, وطلبة املستوى الرابع كعينة 61بينما عينة الدراسة احلالية أعضاء هيئة التدريس وعددهم )

 ( طالبًا وطالبة.196قصدية وعددهم )

 مجيع النتائج اليت توصلت إليها بعض الدراسات السابقة: -

(, والعرب 2018بدرجة متوسطة دراسة الدعيس ) دراسات توصلت إىل درجة امتالك ملهارات التدريس

, ودراسات (2014) الزبون, و محديدراسة (, 2017. وعالية دراسة القاضي )(2015) (, والسعايدة2016)

 السعايدةدراسة , (2017)القاضي, دراسة , (2018) املقداديدراسة أظهرت وجود فروق تبعاً ملتغري اجلنس 

, و دراسات أظهرت وجود فروق (2018)الدعيس, دراسة ملتغري اجلنس  , وعدم وجود فروق تبعًا(2015)

, (2017)القاضي, دراسة , و (2011) الطعانيدراسة تبعاً ملتغري اخلربة, وعدم وجود فروق تبعاً ملتغري اخلربة 

, دراسات أظهرت وجود فروق (2018)ودراسات أظهرت عدم وجود فروق تعزى ملتغري التخصص الدعيس, 

, ودراسات أظهرت (2016) العربدراسة ( 2017ملتغري الرتبة األكادميية واملؤهل دراسة القاضي )تبعًا 

 .( 2011) الطعانيدراسة , و (2014) الزبون, و محديدراسة عدم وجود فروق تعزى ملتغري اخلربة 

 دريسالت مهارات امتالك مدىمتيزت الدراسة احلالية عن الدراسات السابقة كونها تعلقت مبعرفة 

ومن وجهة نظرهم وطلبتهم, وكذلك معرفة  (أمنوذجًا الرتبية كلية) سيئون جامعة أساتذة لدى اجلامعي
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أثر عدد من املتغريات على مهارات التدريس اجلامعي )النوع, التخصص( و )املؤهل األكادميي, سنوات 

 اخلربة, القسم العلمي(.
 

 مناقشة النتائج:عرض و

  األول: السؤالب النتائج املتعلقة

 جبامعة سيئون ملهارات التدريس اجلامعي الفعَّال من وجهة نظرهم ؟ األساتذةما مدى امتالك ( 1
لإلجابة عن هذا السؤال، مت احتساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للدرجات استجابات 

حده، ومن َثمَّ ترتيبها  أفراد عينة الدراسة على قائمة فقرات االستبانة لكل جمال من جماالتها على

واحلكم على مدى امتالك مهارات التدريس اجلامعي يف ضوء مقارنة املتوسط احلسابي لكل فقرة 

 .مبعيار القياس احملدد مسبقًا
  .مهارات التخطيط للتدريس اجملال األول:

جبامعة سيئون ملهارات التدريس اجلامعي الفعَّال مت حساب  األساتذةللتعرف على مدى امتالك      

املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري لكل فقرة من فقرات االستبانة باستخدام الربنامج اإلحصائي 

(SPSSوحتصل الباحث )على النتائج اآلتية ون: 
 (5جدول رقم )

 للمجال األول االستبيان يبني املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري لكل فقرة من فقرات

 الفقرة
رقم 

 الفقرة
 ترتيبها

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

مدى 

 االمتالك

 الضرورية املساق موضوعات خيتار
 .جمال التخصص يف أهمية واألكثر

2 1 4.6512 .52932 
كبرية 

 جدًا

 حماضرته لتحضري يعطي وقت كايف 
 70042. 4.5581 2 12 .موعدها قبل

كبرية 

 جدًا

 توزيًعا اخلطة على املساق يوزع موضوعات
 .منطقًيا

8 3 4.5581 .58969 
كبرية 

 جدًا

 ملوضوع يستعني مبصادر ومراجع متعددة
 62877. 4.4419 4 11 .احملاضرة

كبرية 

 جدًا

املساق )امتحانات،  متطلبات يوضح

 .بداية الفصل قبل عمل( قراءات، أوراق
7 5 4.3953 .84908 

كبرية 

 جدًا

 مناسبة تدريسية إسرتاتيجية يستخدم
 .للمحاضرة

14 6 4.3721 .65550 
كبرية 

 جدًا
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 1.01702 4.3256 7 13 .عنها لإلجابة وجيهز الطلبة أسئلة يتوقع
كبرية 

 جدًا

 62965. 4.2791 8 1 .للمساق عامة يضع أهداف
كبرية 

 جدًا

التفكري  قدرات تنمي يستخدم أهداف

 .احملاضرةثناء ألدى الطلبة يف 
16 9 4.2093 .86073 

كبرية 

 جدًا

 يتناسب مبا للمساق العامة األهداف حيدد
 .احملدد الوقت مع

 كبرية 76394. 4.1860 10 3

املهارية لدى  اجلوانب تنمي حيدد أهداف

 .الطلبة يف أثناء احملاضرة
 كبرية 83990. 4.0930 11 17

 تعليمية ومصادر تقنيات من يلزم ما جيهز
 .تنظيم احملاضرة يف تساعده

 كبرية 85622. 4.0698 12 15

 املثرية التعليمية املواد و لألنشطة خيطط
 .للتفكري

 كبرية 1.02839 3.8837 13 5

 و باستمرار املساق خطة يقوم مبراجعة
 .تعديل إىل حيتاج ما يعدل

 كبرية 1.02839 3.8837 14 9

 للمحاضرة اخلاصة يذكر األهداف
 .العامة للمساق اخلطة ضوء يف مسبًقا

 كبرية 99723. 3.6512 15 10

 املتوقع التدريس يذكر أساليب
 .املساق أهداف ضوء يف استخدامها

 كبرية 1.11021 3.6512 16 4

 عن مكتوبة نسخة الطلبة يدي بني يضع
 كبرية 1.38654 3.5116 17 6 .املساق خطة

 املفتاحية الكلمات يتضمن ملخًصا يعد
 .يف احملاضرة الرئيسة لألفكار

 متوسطة 1.39251 3.3256 18 19

 األهداف اليت تنمي القدرات يكتب
 .الوجدانية لدى الطلبة يف احملاضرة

 متوسطة 1.19384 3.1628 19 18
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 .اجملال الثاني: مهارات تنفيذ التدريس

 (6جدول رقم )

 للمجال الثاني االستبيانيبني املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري لكل فقرة من فقرات 

 الفقرة
رقم 

 الفقرة
 ترتيبها

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

مدى 

 االمتالك

 ومتدرج منطقي بشكل املوضوع يعرض
 .اخلتامية النقطة حنو

6 1 4.6744 .47414 
كبرية 

 جدًا

 .أوقاتهم استغالل يشجع الطلبة على
17 2 4.4651 .76684 

كبرية 

 جدًا

 .الطلبة فهم لتعزيز متنوعة أمثلة يستخدم
20 3 4.4419 .62877 

كبرية 

 جدًا

 .املوضوعات بني العالقات يوضح
7 4 4.4186 .69804 

كبرية 

 جدًا

 بشأن رأيهم إلبداء فرصة الطلبة يعطي
 .الصلة باحملتوى ذات القضايا

14 5 4.3721 .72451 
كبرية 

 جدًا

 املكتسبة السابقة اخلربات يستخدم
 .اجلديدة للمحاضرة كمقدمة

2 6 4.3256 .60635 
كبرية 

 جدًا

 الطلبة انتباه استمرارية على حيافظ
 71451. 4.3256 7 12 .العرض بتنويع احملاضرة خالل

كبرية 

 جدًا

 العمق من مبستوى املوضوعات يعاجل
 .مستوى الطلبة يناسب

8 8 4.3023 .55784 
كبرية 

 جدًا

 الطلبة وجوه تعبريات قراءة على حيرص
 .ضوئها يف ويتصرف احملاضرة، أثناء

13 9 4.2791 .70121 
كبرية 

 جدًا

 ينهيها و إبطاء، دون فوًرا احملاضرة يبدأ
 .وقتها انتهاء مع

4 10 4.2093 .63838 
كبرية 

 جدًا

 على احلصول كيفية إىل الطلبة يوجه
 .املعلومات مصادر

16 11 4.2093 .74188 
كبرية 

 جدًا

 األفكار يف التفكري على الطلبة يشجع
 .تفسريها وحماولة املتناقضة

 كبرية 81446. 4.1628 12 10
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 فردية، ميةيتعل بأنشطة الطلبة يكلف
 .مجاعية وأخرى

 كبرية 75005. 4.0930 13 21

 كبرية 89850. 4.0465 14 11 .الطلبة لدى املستقل التفكري حيفز 
 (للنقاش متنوعة يعتمد على أساليب

يف  النقاش الفصل، مع املناقشة

 احللقات صغرية، جمموعات
 .الدراسية،...(

 كبرية 98774. 4.0233 15 18

 خبربات احملاضرة موضوعات يربط
 .الشخصية الطلبة

 كبرية 72375. 4.0000 16 9

 أما اخلاصة باحملاضرة، األفكار يطرح
 .باألفكار العامة ربطها فيتم التفاصيل

 كبرية 77116. 3.9767 17 5

 بوضعها املادة مبراجعة احملاضرة خيتم
 كبرية 85103. 3.8837 18 23 .تلخيصية مرتابطة مجل يف

 خاصة معرفة تتطلب أسئلة يطرح
 .خالل القراءات من املساق مبحتوى

 كبرية 62079. 3.7442 19 15

 الطلبة النتباه مثرية بعبارة احملاضرة يبدأ
 .لديهم االستطالع حب و

 كبرية 92821. 3.7442 20 3

 تتعلق مثرية بقضية احملاضرة خيتم
 .احملاضرة التالية مبوضوع

 كبرية 95988. 3.5349 21 24

متنوعة  تعليمية تقنيات و وسائل يوظف 

 كبرية 1.11915 3.4419 22 19 .)مسعية, مرئية )مرئية، مسعية،

 اليوم مبحاضرة اخلاصة يعرض األهداف
 .على الطلبة

 كبرية 1.13145 3.3488 23 1

 مبشاهدات القيام أحياًنا حيث الطلبة
 باملساق )مشاهدات تتعلق ميدانية
 زيارة ندوات، و مؤمترات حضور صفية،

 .(..مكتبات،

 كبرية 1.11469 3.2558 24 22
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 .االتصال والتواصل مع الطلبة اجملال الثالث:

 (7جدول رقم )

 للمجال الثالث فقرات االستبيانيبني املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري لكل فقرة من 

 الفقرة
رقم 

 الفقرة
 ترتيبها

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

مدى 

 االمتالك

 .سليًما نطًقا و واضًحا صوًتا ميتلك
1 1 4.6744 .47414 

كبرية 

 جدًا

 التدريس حول الطلبة مالحظات يتقبل
 .رحب بصدر

12 2 4.6512 .57253 
كبرية 

 جدًا

 .الفهم سهلة املصطلحات و اللغة يستخدم
3 3 4.6512 .48224 

كبرية 

 جدًا

 .احملاضرة يف وحيوية محاسة يبدي
5 4 4.6047 .58308 

كبرية 

 جدًا

 .احملاضرة يف مرًحا و بشاشة يبدي
10 5 4.6047 .49471 

كبرية 

 جدًا

 .الطلبة مشاعر يتفهم
11 6 4.5814 .54478 

كبرية 

 جدًا

احملاضرة  وقت خارج طالبه بلقاء يرحب

 73136. 4.5814 7 8 .الساعات املكتبية( خالل )من
كبرية 

 جدًا

 .الصوت نربات يف ينوع
2 8 4.4651 .79728 

كبرية 

 جدًا

 بني و بينه شخصية عالقات على حيافظ
 .الطلبة

6 9 4.4186 .87919 
كبرية 

 جدًا

 .الوجه وتعبريات اإلمياءات يستخدم
4 10 4.3953 .72832 

كبرية 

 جدًا

 .انفعالًيا اتزاًنا يبدي
9 11 4.3488 .52932 

كبرية 

 جدًا

 كبرية 95002. 4.0465 12 7 .طالبه أمساء معرفة على حيرص
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.اجملال الرابع: مهارات تقويم تعلم الطلبة  
 (8)جدول رقم 

 للمجال الرابع يبني املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري لكل فقرة من فقرات االستبيان

 الفقرة
 رقم

 الفقرة
 ترتيبها

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

مدى 

 االمتالك

 يف ألدائهم وفًقا الطلبة عالمات يضع
 .حتيز دون االمتحانات

14 1 4.8140 .45018 
كبرية 

 جدًا

 ترتقي اليت االختبارات بأسئلة يهتم
 .الطلبة بتفكري

13 2 4.4651 .66722 
كبرية 

 جدًا

 متعلقة هامة فردية بقراءات الطلبة يرشد
 .باهتماماتهم

1 3 4.3256 .56572 
كبرية 

 جدًا

 74113. 4.3023 4 12 .االختبار مبناقشة للطلبة يسمح
كبرية 

 جدًا

 معقولة املساق متطلبات تكون أن يراعي
 .األخرى متطلبات املساقات مع ومتوازنة

5 5 4.2326 .71837 
كبرية 

 جدًا

 للصعوبات احللول تقديم يف الطلبة يساعد
 .خالل االختبار واجهتهم اليت

 كبرية 70984. 4.1395 6 11

 الطلبة عالمات من جزًءا خيصص
 .الصفية واملشاركات لألنشطة

 كبرية 94652. 4.0930 7 4

 حول كتابية بتعيينات الطلبة يكلف
 .املساق مضمون

 كبرية 75446. 3.9535 8 2

 كبرية 1.04229 3.9070 9 15 .االمتحانات يف الطلبة نتائج و يفسر حيلل

 اليت التعيينات تقويم معايري للطلبة يوضح
 .بها يكلفون

 كبرية 91499. 3.8605 10 3

 أمناط وحيلل الطلبة إجابات بدراسة يقوم
 .فيها وقعوا اليت األخطاء

 كبرية 88859. 3.8605 11 10

 يف درجاتهم تدني أسباب الطلبة مع يبحث
 .الفصل نصف اختبارات

 كبرية 97817. 3.7442 12 9

 بدائل من االختيار فرصة الطلبة يعطي
 .اإلبداع لديهم حيقق مبا التعيينات

 كبرية 82056. 3.6047 13 6
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 جملاالت األربعة:ا

 (9)جدول رقم 

 االستبيان جماالتمن  جماليبني املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري لكل 

 جامعة أساتذة لدى اجلامعي التدريس مهارات امتالك مدى أن يتبني السابق اجلدول إىل بالنظر

 املتوسط أن حيث جدًا كبرية تكان الطلبة مع والتواصل االتصالمهارات  هي نظرهم وجهة من سيئون

ألهميتها البالغة يف التدريس األساتذة بهذه املهارات  اهتمام هو السبب يكون وقد( 4.6628) له احلسابي

 مهارات امتالك ملدى العام املتوسط وكان, جاءت اجملاالت األخرى مبدى امتالك كبرية ثم, اجلامعي

وتتفق هذه  كبرية امتالك مدى على تدل وهي (4.0058) اجملاالت مجيع علىالفعال  اجلامعي التدريس

 (.   2014) ومحديالزبون, دراسة  (,2017)النتيجة مع دراسة القاضي 
 

 

 

 

 

 

 

 

 التعيينات أوراق على التعليقات يكتب
 حتسن من بطريقة للطلبة الكتابية
 .أن تثبطهم دون أدائهم،

 كبرية 93534. 3.5116 14 7

 تقديم إلعادة الطلبة لبعض فرصة يعطي
 من أخرى مستفيدين مرة لتصحح أوراقهم

 .عليها السابقة املالحظات

 متوسطة 1.08957 3.1628 15 8

 ترتيبها رقم اجملال اجملال
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

مدى 

 االمتالك

 كبرية جدًا 40416. 4.6628 1 3 .االتصال والتواصل مع الطلبة

 كبرية 59599. 4.1163 2 4 .مهارات تقويم تعلم الطلبة
مهارات التخطيط لتدريس 

 .املساق
 كبرية 83907. 3.8023 3 1

 كبرية 76539. 3.4419 4 2 .مهارات تنفيذ التدريس

 كبرية 0.6511 4.0058  4 اإلمجالي.
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 النتائج املتعلقة بالسؤال الثاني:

 جبامعة سيئون ملهارات التدريس اجلامعي الفعَّال من وجهة نظر الطلبة؟ األساتذةمدى امتالك  ما

لإلجابة عن هذا السؤال، مت احتساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية للدرجات 

على قائمة فقرات االستبانة لكل جمال من جماالتها على حده، ومن َثمَّ استجابات أفراد عينة الدراسة 

ترتيبها واحلكم على مدى امتالك مهارات التدريس اجلامعي يف ضوء مقارنة املتوسط احلسابي لكل 

 فقرة مبعيار القياس احملدد مسبقًا.

  .اجملال األول: مهارات التخطيط للتدريس

جبامعة سيئون ملهارات التدريس اجلامعي الفعَّال مت حساب  األساتذةللتعرف على مدى امتالك 

املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري لكل فقرة من فقرات االستبانة باستخدام الربنامج اإلحصائي 

(SPSS:وحتصل الباحث على النتائج اآلتية ) 

 (10جدول رقم )

 للمجال األول االستبيانيبني املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري لكل فقرة من فقرات 

 الفقرة
رقم 

 الفقرة
 ترتيبها

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

مدى 

 االمتالك

 الضرورية املساق موضوعات خيتار
 جمال التخصص. يف أهمية واألكثر

 كبرية 97954. 3.6735 1 2

 كبرية 1.06496 3.5969 2 1 .للمساق عامة يضع أهداف

 متعددةيستعني مبصادر ومراجع 
 .احملاضرة ملوضوع

 كبرية 1.08349 3.5204 3 11

 لإلجابة وجيهز الطلبة أسئلة يتوقع
 .عنها

 كبرية 1.12406 3.4439 4 13

 لتحضري يعطي وقت كايف 
 متوسطة 1.04398 3.3878 5 12  .موعدها قبل حماضرته

املساق )امتحانات،  متطلبات يوضح

بداية  قبل عمل( قراءات، أوراق

 .الفصل

 متوسطة 1.23581 3.3724 6 7

 مبا للمساق العامة األهداف حيدد
 .احملدد الوقت مع يتناسب

 متوسطة 1.06033 3.1990 7 3

 اخلطة على املساق يوزع موضوعات
 .منطقًيا توزيًعا

 متوسطة 1.14582 3.1888 8 8
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 تدريسية إسرتاتيجية يستخدم
 .للمحاضرة مناسبة

 متوسطة 1.14344 3.0153 9 14

 ومصادر تقنيات من يلزم ما جيهز
 .تنظيم احملاضرة يف تساعده تعليمية

 متوسطة 1.13228 3.0000 10 15

 مكتوبة نسخة الطلبة يدي بني يضع
 متوسطة 1.35683 2.9949 11 6 .املساق خطة عن

 للمحاضرة اخلاصة يذكر األهداف
العامة  اخلطة ضوء يف مسبًقا

 .للمساق

 متوسطة 3.77119 2.9388 12 10

 التعليمية املواد و لألنشطة خيطط
 .للتفكري املثرية

 متوسطة 1.09339 2.7245 13 5

 قدرات تنمي يستخدم أهداف
ثناء أالتفكري لدى الطلبة يف 

 .احملاضرة

 متوسطة 1.05520 2.7245 14 16

 الكلمات يتضمن ملخًصا يعد
يف  الرئيسة لألفكار املفتاحية

 .احملاضرة

 متوسطة 1.28505 2.6888 15 19

 املتوقع التدريس يذكر أساليب 
 .املساق أهداف ضوء يف استخدامها

 متوسطة 1.20841 2.6786 16 4

 املساق خطة يقوم مبراجعة 
 .تعديل إىل حيتاج ما يعدل و باستمرار

 ضعيفة 1.11711 2.5918 17 9

املهارية  اجلوانب تنمي حيدد أهداف

 .لدى الطلبة يف أثناء احملاضرة
 ضعيفة 1.04998 2.4898 18 17

 األهداف اليت تنمي القدرات يكتب
 .الوجدانية لدى الطلبة يف احملاضرة

 ضعيفة 1.04201 2.2398 19 18
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 .مهارات تنفيذ التدريس اجملال الثاني:

 (11جدول رقم )

 للمجال الثاني يبني املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري لكل فقرة من فقرات االستبيان

 الفقرة
رقم 

 الفقرة
 ترتيبها

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

مدى 

 االمتالك

 فردية، تعلمية بأنشطة الطلبة يكلف
 .مجاعية وأخرى

 كبرية 1.13228 3.8571 1 21

 كبرية 1.17922 3.5969 2 17 .أوقاتهم استغالل يشجع الطلبة على

 على احلصول كيفية إىل الطلبة يوجه
 .املعلومات مصادر

 كبرية 1.11514 3.5510 3 16

 كبرية 1.02378 3.4439 4 7 .املوضوعات بني العالقات يوضح

 املكتسبة السابقة اخلربات يستخدم
 .اجلديدة للمحاضرة كمقدمة

 كبرية 1.11251 3.4082 5 2

 منطقي بشكل املوضوع يعرض
 .اخلتامية النقطة حنو ومتدرج

 متوسطة 1.05410 3.2296 6 6

 اخلاصة باحملاضرة، األفكار يطرح
باألفكار  ربطها فيتم التفاصيل أما

 .العامة

 متوسطة 1.01630 3.1531 7 5

 فهم لتعزيز متنوعة أمثلة يستخدم
 .الطلبة

 متوسطة 1.01769 3.1020 8 20

 بشأن رأيهم إلبداء فرصة الطلبة يعطي
 .الصلة باحملتوى ذات القضايا

 متوسطة 1.10557 3.0918 9 14

 العمق من مبستوى املوضوعات يعاجل
 .مستوى الطلبة يناسب

 متوسطة 1.09468 3.0408 10 8

 خاصة معرفة تتطلب أسئلة يطرح
 .خالل القراءات من املساق مبحتوى

 متوسطة 96560. 3.0306 11 15

 و إبطاء، دون فوًرا احملاضرة يبدأ
 .وقتها انتهاء مع ينهيها

 متوسطة 1.15691 3.0051 12 4

 يف التفكري على الطلبة يشجع
 .تفسريها وحماولة املتناقضة األفكار

 متوسطة 1.02261 2.9796 13 10

  (للنقاش متنوعة يعتمد على أساليب

يف  النقاش الفصل، مع املناقشة
 متوسطة 1.19096 2.9541 14 18
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 :االتصال والتواصل مع الطلبة اجملال الثالث:

 (12جدول رقم )

 للمجال الثالث يبني املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري لكل فقرة من فقرات االستبيان

 احللقات صغرية، جمموعات
 .الدراسية،...(

متنوعة  تعليمية تقنيات و وسائل يوظف 

 متوسطة 1.07908 2.8776 15 19 .)مسعية, مرئية )مرئية، مسعية،

 خبربات احملاضرة موضوعات يربط
 .الشخصية الطلبة

 متوسطة 1.18991 2.8418 16 9

 مبحاضرة اخلاصة يعرض األهداف
 .على الطلبة اليوم

 متوسطة 1.29317 2.8418 17 1

 متوسطة 1.11260 2.8163 18 11 .الطلبة لدى املستقل التفكري حيفز 

 مبشاهدات القيام أحياًنا حيث الطلبة
 باملساق )مشاهدات تتعلق ميدانية
 ندوات، و مؤمترات حضور صفية،

 .(...مكتبات، زيارة

 متوسطة 1.18922 2.6633 19 22

 الطلبة انتباه استمرارية على حيافظ
 متوسطة 1.05003 2.6429 20 12 .العرض بتنويع احملاضرة خالل

 النتباه مثرية بعبارة احملاضرة يبدأ
 .لديهم االستطالع حب و الطلبة

 متوسطة 1.06591 2.6327 21 3

 وجوه تعبريات قراءة على حيرص
 يف ويتصرف احملاضرة، أثناء الطلبة
 .ضوئها

 ضعيفة 1.17637 2.5765 22 13

 بوضعها املادة مبراجعة احملاضرة خيتم
 ضعيفة 1.06453 2.4898 23 23 .تلخيصية مرتابطة مجل يف

 تتعلق مثرية بقضية احملاضرة خيتم
 .احملاضرة التالية مبوضوع

 ضعيفة 91702. 2.0102 24 24

 الفقرة
رقم 

 الفقرة
 ترتيبها

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

مدى 

 االمتالك

 كبرية 94665. 4.0357 1 1 .سليًما نطًقا و واضًحا صوًتا ميتلك

 كبرية 1.00437 3.6480 2 3 .الفهم سهلة املصطلحات و اللغة يستخدم

 متوسطة 3.86870 3.3878 3 4 .الوجه وتعبريات اإلمياءات يستخدم
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 .اجملال الرابع: مهارات تقويم تعلم الطلبة

 (13جدول رقم )

 للمجال الرابع يبني املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري لكل فقرة من فقرات االستبيان

 متوسطة 1.04131 3.3316 4 9 .انفعالًيا اتزاًنا يبدي

 متوسطة 1.08135 3.3112 5 2 .الصوت نربات يف ينوع

 بني و بينه شخصية عالقات على حيافظ
 .الطلبة

 متوسطة 1.11273 3.1684 6 6

احملاضرة  وقت خارج طالبه بلقاء يرحب

 .الساعات املكتبية( خالل )من
 متوسطة 1.30734 3.1378 7 8

 متوسطة 99842. 3.0561 8 10 .احملاضرة يف مرًحا و بشاشة يبدي

 متوسطة 1.01999 3.0255 9 5 .احملاضرة يف وحيوية محاسة يبدي

 متوسطة 1.32397 2.9694 10 7 .طالبه أمساء معرفة على حيرص

 التدريس حول الطلبة مالحظات يتقبل
 .رحب بصدر

 متوسطة 1.19720 2.9490 11 12

 متوسطة 1.04122 2.8469 12 11 .الطلبة مشاعر يتفهم

 الفقرة
رقم 

 الفقرة
 ترتيبها

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

مدى 

 االمتالك

 الطلبة عالمات من جزًءا خيصص
 .الصفية واملشاركات لألنشطة

 كبرية 1.15410 3.7602 1 4

 حول كتابية بتعيينات الطلبة يكلف
 متوسطة 1.06458 3.3571 2 2 .املساق مضمون

 يف ألدائهم وفًقا الطلبة عالمات يضع
 .حتيز دون االمتحانات

 متوسطة 1.26221 3.2296 3 14

 هامة فردية بقراءات الطلبة يرشد
 .باهتماماتهم متعلقة

 متوسطة 1.29188 3.1684 4 1

 التعيينات تقويم معايري للطلبة يوضح
 .بها يكلفون اليت

 متوسطة 1.07824 3.1480 5 3
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 املساق متطلبات تكون أن يراعي
 متطلبات املساقات مع ومتوازنة معقولة
 .األخرى

 متوسطة 1.02236 3.0306 6 5

 ترتقي اليت االختبارات بأسئلة يهتم
 .الطلبة بتفكري

 متوسطة 1.09492 2.6633 7 13

 بدائل من االختيار فرصة الطلبة يعطي
 .اإلبداع لديهم حيقق مبا التعيينات

 متوسطة 1.05192 2.6633 8 6

 متوسطة 1.16445 2.6531 9 12 .االختبار مبناقشة للطلبة يسمح

 إلعادة الطلبة لبعض فرصة يعطي
أخرى  مرة لتصحح أوراقهم تقديم

 السابقة املالحظات من مستفيدين
 .عليها

 متوسطة 3.80319 2.6122 10 8

 يف الطلبة نتائج و يفسر حيلل
 .االمتحانات

 ضعيفة 1.17380 2.5408 11 15

 وحيلل الطلبة إجابات بدراسة يقوم
 .فيها وقعوا اليت األخطاء أمناط

 ضعيفة 1.06939 2.5000 12 10

 احللول تقديم يف الطلبة يساعد
 ضعيفة 1.08637 2.4337 13 11 .خالل االختبار واجهتهم اليت للصعوبات

 التعيينات أوراق على التعليقات يكتب
 حتسن من بطريقة للطلبة الكتابية
 .تثبطهم  أن دون أدائهم،

 ضعيفة 1.04782 2.3418 14 7

 درجاتهم تدني أسباب الطلبة مع يبحث
 ضعيفة 1.18108 2.1888 15 9 .الفصل نصف اختبارات يف



172 

 

 

 172 

مدى امتالك مهارات التدريس الجامعي الفعال  لدى أساتذة جامعة سيئون من وجهة 
                                                                                          التربية أنموذجًا(نظرهم وطلبتهم )كلية 

 د/ عمر صالح بامرحول،  د/ عبدالرحيم حميد الحمدي،  د/ عبدالقادر عوض باجبير .أ| 
 

 

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2020ديسمبر -أكتوبر( 7( المجلد)36العدد)

 

 للمجاالت األربعة:

 (14جدول رقم )

 االستبيان جماالتمن  جماليبني املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري لكل 

 جامعة أساتذة لدى اجلامعي التدريس مهارات امتالك مدى أن يتبني السابق اجلدول إىل بالنظر      

 ت أعلى اجملاالت وبدرجةكان الطلبة مع والتواصل االتصالجمال مهارات  يفالطلبة  نظر وجهة من سيئون

األساتذة بهذه املهارات  اهتمام هو السبب يكون وقد( 3.2389) له احلسابي املتوسط أن حيث متوسطة

السبب السابق حيث كانت درجة هذا اجملال هو ألهميتها البالغة يف التدريس اجلامعي الفعال نفس 

جاءت اجملاالت األخرى مبدى امتالك  ثم, األعلى من وجهة نظر األساتذة إال أنه كان بدرجة كبرية جدًا

 اجملاالت مجيع على الفعال اجلامعي التدريس مهارات امتالك ملدى العام املتوسط وكان, متوسطة

(, والعرب 2018متوسطة وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الدعيس ) امتالك مدى على تدل وهي( 3.01905)

      .(2015) (, و السعايدة2016)

 النتائج املتعلقة بالسؤال الثالث:

جبامعة سيئون ملهارات التدريس اجلامعي  األساتذةهل توجد فروق ذات داللة إحصائية المتالك 

  التخصص( من وجهة نظر الطلبة ؟ -الفعَّال تعزى ملتغريات الدراسة )النوع 

ولإلجابة عن هذا السؤال، مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات استجابات 

االتها. وللتعرف على ما إذا كان أفراد عينة الدراسة على فقرات أداة الدراسة يف كل جمال من جم

(، مت تطبيق االختبارات  ت التخصص -النوع هناك فروق ذات داللة إحصائية بني مستويات املتغريات )

(T-Test )Independent samle  للكشف عن داللة الفروق يف تقديرات مدى امتالك مهارات التدريس

 اجلامعي من وجهة نظر الطلبة.

 

 

 

 ترتيبها رقم اجملال اجملال
املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

مدى 

 االمتالك

 متوسطة 76308. 3.2389 1 3 .االتصال والتواصل مع الطلبة

 متوسطة 61629. 3.0247 2 1 .مهارات التخطيط لتدريس املساق
 متوسطة 56098. 2.9932 3 2 .مهارات تنفيذ التدريس

 متوسطة 64679. 2.8194 4 4 .مهارات تقويم تعلم الطلبة

 متوسطة 0.6467 3.01905   اإلمجالي.
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 متغري النوع:أواًل: وفقًا 

 (15جدول رقم )

يبني املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري وقيمة )ت( ومستوى داللة  لكل جمال من جماالت االستبيان يف 

 النوعالدرجة الكلية للفقرات وفقًا ومتغري 

 اجملال
متغري 

 النوع

أفراد 

العينة 

 )ن(

املتوسط 

 احلسابي

االحنراف 

 املعياري

درجة 

 احلرية

قيمة 

 )ت(

القيمة 

 االحتمالية
 النتيجة

 التخطيط
 65332. 3.0825 125 ذكر

194 1.752 .05844 
غري دالة 

 53429. 2.9229 71 أنثى إحصائيًا

 التنفيذ
 57097. 2.9640 125 ذكر

194 .967 .05107 
غري دالة 

 54310. 3.0446 71 أنثى إحصائيًا

 االتصال
 69435. 3.1867 125 ذكر

194 1.275 .06210 
غري دالة 

 86865. 3.3310 71 أنثى إحصائيًا

 التقويم
 67529. 2.8576 125 ذكر

194 1.098 .06040 
غري دالة 

 59192. 2.7521 71 أنثى إحصائيًا

 الكل
 53262. 3.0115 125 ذكر

194 .176 .05134 
غري دالة 

 49334. 2.9980 71 أنثى إحصائيًا

   (.0.05)فرق املتوسط ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة  *

( 0.05)بالنظر إىل اجلدول السابق يتبني أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة 

وهذه النوع من وجهة نظر الطلبة, الدراسة وفقًا ومتغري  جماالتمن  جماليف املتوسط احلسابي لكل 

حيث توصلت إىل أنه )ال توجد فروق ذات  , (2018)الدعيس, النتيجة تتفق مع ما توصلت إليه دراسة 

ملدى امتالك مهارات التدريس يف تقديرات أفراد العينة (  0.05)داللة إحصائية عند مستوى داللة 

دراسة , (2017) القاضي,دراسة , (2018) النوع, وختتلف مع دراسة املقداديتعزى ملتغري  اجلامعي

 (.2015) السعايدة

إحصائية عدم وجود فروق ذات داللة نالحظ  اجملاالت ملهارات التدريس اجلامعي بالنسبة لكلو

وقد يكون  النوع من وجهة نظر الطلبة,يف املتوسط احلسابي وفقًا ومتغري  (0.05)عند مستوى داللة 

مما أدى إىل  نوعهمدون النظر إىل  مع الطلبة األساتذة نفس املهارات التدريسية استخدامسبب ذلك هو 

 .عدم ظهور الفروق بينهم
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 :التخصصوفقًا ملتغري  ثانيًا:

 (16جدول رقم )

يبني املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري لكل جمال من جماالت االستبيان على حده ويف الدرجة الكلية 

 التخصص للفقرات وفقًا ومتغري

 اجملال
متغري القسم 

 العلمي
 االحنراف املعياري املتوسط احلسابي أفراد العينة ) ن (

 التخطيط

 59163. 3.3647 42 اجنليزي

 48166. 3.2117 45 إسالمية

 58922. 2.9055 49 عربي

 69257. 2.7862 32 رياضيات

 47105. 2.6955 28 فيزياء

 61629. 3.0247 196 الكل

 التنفيذ

 

 39105. 3.2639 42 اجنليزي

 55746. 3.0170 49 عربي

 53056. 3.0148 45 إسالمية

 66000. 2.8021 32 رياضيات

 54581. 2.7292 28 فيزياء

 56098. 2.9932 196 الكل

 تصالاال

 49968. 3.4663 42 اجنليزي

 98252. 3.2245 49 عربي

 73804. 3.2074 45 إسالمية

 87052. 3.1510 32 رياضيات

 48237. 3.0744 28 فيزياء

 76308. 3.2389 196 الكل

 التقويم

 

 47840. 2.9778 42 اجنليزي

 75476. 2.9126 45 إسالمية

 58389. 2.8286 49 عربي

 78278. 2.6708 32 رياضيات
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 54715. 2.5857 28 فيزياء

 64679. 2.8194 196 الكل

 الكل

 35054. 3.2646 42 اجنليزي

 48014. 3.0794 45 إسالمية

 52840. 2.9819 49 عربي

 66143. 2.8295 32 رياضيات

 39166. 2.7485 28 فيزياء

 51750. 3.0066 196 الكل

, اجملاالت من جمال لكل احلسابي املتوسط يف فروق هناك أن يتبني السابق اجلدول إىل بالنظر    

 الدراسة جماالت من جمال كل يفملدى امتالك مهارات التدريس اجلامعي  الطلبة تقديرات واختالف

 التخصص. ملتغري وفقًا

 أعلىطلبة اللغة االجنليزية  تقديرو  (,3.2389)أعلى اجملاالت متوسطه احلسابي : االتصال جمال :أواًل

واألقل تقدير طلبة الفيزياء مبتوسط  ,(3.4663) حسابي مبتوسط من تقدير طلبة مجيع التخصصات

 (.3.0744)حسابي 

من  أعلىطلبة اللغة االجنليزية  تقديرو  (,3.0247)و كان متوسطه احلسابي : التخطيط جمال ثانيًا:

واألقل تقدير طلبة الفيزياء مبتوسط حسابي  ,(3.3647) حسابي مبتوسط تقدير طلبة مجيع التخصصات

(2.6955.)  

من تقدير  أعلىطلبة اللغة االجنليزية  تقدير, و (2.9932)و كان متوسطه احلسابي : التنفيذ جمال ثالثًا:

واألقل تقدير طلبة الفيزياء مبتوسط حسابي , (3.2639) حسابي مبتوسط طلبة مجيع التخصصات

(2.7292.)  

من  أعلىطلبة اللغة االجنليزية  تقديرو  (,2.8194)و كان متوسطه احلسابي : التقويم جمال رابعًا:

واألقل تقدير طلبة الفيزياء مبتوسط حسابي  ,(2.9778) حسابي مبتوسط تقدير طلبة مجيع التخصصات

(2.5857.)  

من  أعلىطلبة اللغة االجنليزية  تقديرو (, 3.0066)و كان متوسطه احلسابي : الكل جمال خامسًا:

واألقل تقدير طلبة الفيزياء مبتوسط حسابي  ,(3.2646) حسابي مبتوسط تقدير طلبة مجيع التخصصات

(2.7485.)  

-One)وملعرفة إذا ما كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية استخدم الباحث حتليل التباين األحادي 

Way-ANOVA ) :واجلدول اآلتي يبني ذلك 
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 (17جدول رقم )

( لكل جمال من اجملاالت ويف الدرجة الكلية للفقرات One-Way-ANOVAيبني حتليل التباين األحادي )

 التخصصوفقًا متغري 

 اجملال
مصدر 

 التباين

جمموع 

 املربعات

درجة 

 احلرية

متوسط 

 اجملموعات
 قيمة )ف(

مستوى 

 داللة
 النتيجة

 التخطيط

بني 

 اجملموعات
11.979 4 2.995 

9.213 
.000 

دالة 

داخل  إحصائيًا

 325. 191 62.084 اجملموعات

   195 74.063 الكل

 التنفيذ

بني 

 اجملموعات
6.247 4 1.562 

5.412 
.000 

دالة 

داخل  إحصائيًا

 اجملموعات
55.119 191 .289 

   195 61.366 الكل

 االتصال

بني 

 808. 4 3.231 اجملموعات

1.398 
.236 

غري دالة 

داخل  إحصائيًا

 اجملموعات
110.315 191 .578 

   195 113.545 الكل

 التقويم

بني 

 اجملموعات
3.684 4 .921 

2.258 
.064 

غري دالة 

داخل  إحصائيًا

 اجملموعات
77.891 191 .408 

   195 81.575 الكل

 الكل
بني 

 اجملموعات
5.934 4 1.484 6.122 .000 

دالة 

 إحصائيًا
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داخل 

 اجملموعات
46.287 191 .242 

   195 52.221 الكل

 تجماال يف الطلبة تقديرات يف إحصائية داللة ذات فروق هناك أن يتبني السابق اجلدول إىل بالنظر        

وهو ( 0000.) لتلك اجملاالت داللةال مستوى حيث, التخصص ملتغري وفقًا, والتنفيذ, والكل التخطيط

 سبب يكون وقد والتقويم,يف جمالي االتصال  إحصائية داللة ذات فروق توجد ال و (,050.)أصغر من 

األساتذة مبهارات االتصال والتقويم واستخدام مهارات تقويم متشابهة من قبل أكثر  اهتمام ذلك

 األساتذة.

إحصائية عدم وجود فروق ذات داللة نالحظ  اجملاالت ملهارات التدريس اجلامعي بالنسبة لكلو 

التخصص من وجهة نظر الطلبة, وتتفق هذه يف املتوسط احلسابي وفقًا ومتغري ( 0.05)عند مستوى داللة 

 . (2018)الدعيس,  النتيجة مع ما توصلت إليه دراسة

وملعرفة لصاحل من هذه الفروق استخدم الباحث اختبار )شيفيه( والذي يبني الفروق بني كل متغريين 

 واجلدول اآلتي يوضح ذلك:    التخصصمن متغريات 

 (18رقم ) جدول

 التخصصيبني اختبار شيفيه جملال التخطيط وفقًا ملتغري 

 فيزياء رياضيات اجنليزي عربي إسالمية التخصص

 *51621. *42551. 15297. 30622.  إسالمية

 20999. 11929. *45918.  30622. عربي

 *66917. *57848.  *45918. 15297. اجنليزي

 09070.  *57848. 11929. *42551. رياضيات

  09070. *66917. 20999. *51621. فيزياء

 (.0.05) فرق املتوسط ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة* 

طلبة اإلسالمية وطلبة بالنظر إىل اجلدول السابق يتبني أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني 

أكرب ( 3.2117) اإلسالميةلطلبة ألن املتوسط احلسابي طلبة اإلسالمية وكانت لصاحل  الرياضيات

طلبة اإلسالمية وهناك فروق ذات داللة إحصائية بني  (2.7862) لطلبة الرياضياتمن املتوسط احلسابي 

أكرب من املتوسط  (3.2117) هلمألن املتوسط احلسابي  طلبة اإلسالميةوكانت لصاحل  وطلبة الفيزياء
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طلبة اللغة العربية وطلبة اللغة اللة إحصائية بني , وهناك فروق ذات د(2.6955) لطلبة الفيزياءاحلسابي 

أكرب من املتوسط ( 3.3647) هلمألن املتوسط احلسابي  طلبة اللغة االجنليزيةوكانت لصاحل  االجنليزية

طلبة اللغة االجنليزية وطلبة وهناك فروق ذات داللة إحصائية بني  ,(2.9055) لطلبة اللغة العربيةاحلسابي 

أكرب من  (3.3647) هلمألن املتوسط احلسابي  طلبة اللغة االجنليزيةلصاحل  وكانتالرياضيات 

طلبة اللغة وهناك فروق ذات داللة إحصائية بني , (2.7862) لطلبة الرياضياتاملتوسط احلسابي 

 (3.3647) هلمألن املتوسط احلسابي  طلبة اللغة االجنليزيةوكانت لصاحل  االجنليزية وطلبة الفيزياء

ويتبني من ذلك أن طلبة اللغة االجنليزية  ,(2.6955) لطلبة الفيزياءاملتوسط احلسابي  أكرب من

والدراسات اإلسالمية كان تقديرهم المتالك أساتذتهم ملهارات التدريس اجلامعي الفعال يف جمال 

 .التخطيط أعلى من تقدير طلبة الرياضيات والفيزياء

 (19جدول رقم )

 التخصصيبني اختبار شيفيه جملال التنفيذ وفقًا ملتغري 

 فيزياء رياضيات اجنليزي عربي إسالمية التخصص

 28565. 21273. 24907. 00219.  إسالمية

 28784. 21492. 24688.  00219. عربي

 *53472. *46181.  24688. 24907. اجنليزي

 07292.  *46181. 21492. 21273. رياضيات

  07292. *53472. 28784. 28565. فيزياء

 (.0.05)فرق املتوسط ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة * 

طلبة اللغة االجنليزية بالنظر إىل اجلدول السابق يتبني أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني  

أكرب من ( 3.2639) هلمألن املتوسط احلسابي طلبة اللغة االجنليزية وكانت لصاحل  وطلبة الرياضيات

طلبة اللغة وهناك فروق ذات داللة إحصائية بني  (2.7862) لطلبة الرياضياتاملتوسط احلسابي 

( 3.2639) هلمألن املتوسط احلسابي  طلبة اللغة االجنليزيةوكانت لصاحل  االجنليزية وطلبة الفيزياء

أن طلبة اللغة االجنليزية كان  , ويتبني من ذلك(2.6955) لطلبة الفيزياءأكرب من املتوسط احلسابي 

تقديرهم المتالك أساتذتهم ملهارات التدريس اجلامعي الفعال يف جمال التنفيذ أعلى من تقدير طلبة 

 الرياضيات والفيزياء.
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 (20جدول رقم )

 التخصصيبني اختبار شيفيه لكل اجملاالت وفقًا ملتغري 

 فيزياء رياضيات اجنليزي عربي إسالمية التخصص

 33090. 24990. 18526. 09744.  إسالمية

 23345. 15246. 28270.  09744. عربي

 *51616. *43516.  28270. 18526. اجنليزي

 08099.  *43516. 15246. 24990. رياضيات

  08099. *51616. 23345. 33090. فيزياء

 (.0.05)فرق املتوسط ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة * 

طلبة اللغة االجنليزية بالنظر إىل اجلدول السابق يتبني أن هناك فروق ذات داللة إحصائية بني 

أكرب من  (3.2639) هلمألن املتوسط احلسابي طلبة اللغة االجنليزية وكانت لصاحل  وطلبة الرياضيات

طلبة اللغة وهناك فروق ذات داللة إحصائية بني  (2.7862) لطلبة الرياضياتاملتوسط احلسابي 

 (3.2639) هلمألن املتوسط احلسابي  طلبة اللغة االجنليزيةوكانت لصاحل  االجنليزية وطلبة الفيزياء

, ويتبني من ذلك أن طلبة اللغة االجنليزية (2.6955) لطلبة الفيزياءأكرب من املتوسط احلسابي 

اجلامعي الفعال يف كل  والدراسات اإلسالمية كان تقديرهم المتالك أساتذتهم ملهارات التدريس

 اجملاالت أعلى من تقدير الطلبة اآلخرين.

 النتائج املتعلقة بالسؤال الرابع:

جبامعة سيئون ملهارات التدريس اجلامعي  األساتذة( هل توجد فروق ذات داللة إحصائية المتالك 5

 اخلربة( من وجهة نظرهم؟  -الدرجة العلمية  -الفعَّال تعزى ملتغريات الدراسة )القسم العلمي 

ولإلجابة عن هذا السؤال، مت استخراج املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية لدرجات استجابات 

سة يف كل جمال من جماالتها. وللتعرف على ما إذا كان أفراد عينة الدراسة على فقرات أداة الدرا

(، مت اخلربة -الدرجة العلمية  -القسم العلمي هناك فروق ذات داللة إحصائية بني مستويات املتغريات )

للكشف عن داللة الفروق يف تقديرات مدى  Independent samle( T-Test)تطبيق االختبارات  ت 

 عي من وجهة نظر الطلبة.امتالك مهارات التدريس اجلام

 

 

 



180 

 

 

 180 

مدى امتالك مهارات التدريس الجامعي الفعال  لدى أساتذة جامعة سيئون من وجهة 
                                                                                          التربية أنموذجًا(نظرهم وطلبتهم )كلية 

 د/ عمر صالح بامرحول،  د/ عبدالرحيم حميد الحمدي،  د/ عبدالقادر عوض باجبير .أ| 
 

 

ISSN : 2410-1818 

 
  للعلوم اإلنسانية واالجتماعية

 

 م2020ديسمبر -أكتوبر( 7( المجلد)36العدد)

 

 أواًل: وفقًا متغري القسم العلمي:

 (21جدول رقم )

يبني املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري لكل جمال من جماالت االستبيان على حده ويف الدرجة الكلية 

 القسم العلمي للفقرات وفقًا ومتغري

 اجملال
متغري القسم 

 العلمي
 االحنراف املعياري احلسابياملتوسط  أفراد العينة ) ن (

 التخطيط

 40083. 4.2105 7 تربية

 54511. 4.1645 8 عربية لغة

 46055. 4.1203 7 إسالمية

 66202. 3.9868 8 اجنليزي

 41426. 3.9774 7 رياضيات

 26837. 3.8947 6 فيزياء

 47055. 4.0636 43 الكل

 التنفيذ

 

 30402. 4.3214 7 تربية

 38619. 4.0952 7 إسالمية

 48438. 4.0625 8 اجنليزي

 47242. 4.0260 8 عربية لغة

 37112. 3.9583 7 رياضيات

 51936. 3.8264 6 فيزياء

 42882. 4.0533 43 الكل

 االتصال

 31001. 4.6563 8 عربية لغة

 35958. 4.6190 7 تربية

 30968. 4.5119 7 رياضيات

 36715. 4.4688 8 اجنليزي

 37268. 4.4167 7 إسالمية

 30619. 4.2917 6 فيزياء

 34093. 4.5019 43 الكل

 37684. 4.2286 7 رياضيات
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 التقويم

 

 41070. 4.0952 7 إسالمية

 44141. 4.0583 8 عربية لغة

 35456. 4.0333 8 اجنليزي

 32886. 4.0000 7 تربية

 49111. 3.4889 6 فيزياء

 43631. 3.9984 43 الكل

 الكل

 28433. 4.2735 7 تربية

 39898. 4.1786 8 عربية لغة

 35961. 4.1571 7 إسالمية

 29037. 4.1163 7 رياضيات

 37865. 4.1054 8 اجنليزي

 30993. 3.8524 6 فيزياء

 34498. 4.1213 43 الكل

, اجملاالت من جمال لكل احلسابي املتوسط يف فروق هناك أن يتبني السابق اجلدول إىل بالنظر 

 جماالت من جمال كل يفملدى امتالكهم مهارات التدريس اجلامعي الفعال  األساتذة تقديرات واختالف

 القسم العلمي. ملتغري وفقًا الدراسة

أساتذة قسم الرتبية وعلم  تقديرو  (,4.0636)أعلى اجملاالت متوسطه احلسابي : التخطيط جمال أواًل

, واألقل تقدير أساتذة قسم (4.2105) حسابي مبتوسط تقدير أساتذة مجيع األقساممن  أعلىالنفس 

, ولعل سبب ذلك اهتمام أساتذة قسم الرتبية وعلم النفس مبهارات (3.8947)الفيزياء مبتوسط حسابي 

 التخطيط لكونهم من يقوم بتدريس تلك املهارات للطلبة فكانوا من أوائل امللتزمني بها.

أساتذة قسم الرتبية  تقدير, و (4.0533)جاء يف املرتبة الثانية متوسطه احلسابي : التنفيذ جمال: ثانيًا

, واألقل تقدير أساتذة (4.3214) حسابي مبتوسط من تقدير أساتذة مجيع األقسام أعلىوعلم النفس 

النفس , ولعل سبب ذلك اهتمام أساتذة قسم الرتبية وعلم (3.8264)قسم الفيزياء مبتوسط حسابي 

 مبهارات التنفيذ لكونهم من يقوم بتدريس تلك املهارات للطلبة فكانوا من أوائل امللتزمني بها.

أساتذة قسم اللغة  تقدير, و (4.5019)جاء يف املرتبة الثالثة متوسطه احلسابي : االتصال جمال: ثالثًا

, واألقل تقدير أساتذة قسم (4.6563) حسابي مبتوسط من تقدير أساتذة مجيع األقسام أعلىالعربية 

ولعل سبب ذلك اهتمام أساتذة قسم اللغة العربية مبهارات االتصال (, 4.2917)الفيزياء مبتوسط حسابي 

 والتواصل وذلك الرتباط تلك املهارات باللغة. 
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أساتذة قسم  تقدير, و (3.9984)جاء يف املرتبة األخرية متوسطه احلسابي : التقويم جمال: رابعًا

, واألقل تقدير أساتذة (4.2286) حسابي مبتوسط من تقدير أساتذة مجيع األقسام أعلىاضيات الري

(, ولعل سبب ذلك رؤية أساتذة قسم الرياضيات ألنفسهم بأنهم 3.4889قسم الفيزياء مبتوسط حسابي )

 يتحلون بالدقة التقويم وتطبيق معايري التقويم والتزامها وعدم خمالفتها.

من  أعلىأساتذة قسم الرتبية وعلم النفس  تقدير(, و 4.1213متوسطه احلسابي ): الكل جمال خامسًا

, واألقل تقدير أساتذة قسم الفيزياء مبتوسط (4.2735) حسابي مبتوسط تقدير أساتذة مجيع األقسام

(, ولعل سبب ذلك اهتمام أساتذة قسم الرتبية وعلم النفس مبهارات التخطيط لكونهم 3.8524حسابي )

 ن يقوم بتدريس تلك املهارات للطلبة فكانوا من أوائل امللتزمني بها.م

-One)وملعرفة إذا ما كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية استخدم الباحث حتليل التباين األحادي 

Way-ANOVA)  :واجلدول اآلتي يبني ذلك 

 (22جدول رقم )

( لكل جمال من اجملاالت ويف الدرجة الكلية للفقرات One-Way-ANOVAيبني حتليل التباين األحادي )

 القسم العلميوفقًا متغري 

 مصدر التباين اجملال
جمموع 

 املربعات

درجة 

 احلرية

متوسط 

 اجملموعات
 قيمة )ف(

مستوى 

 داللة
 النتيجة

 التخطيط

بني 

 اجملموعات
.525 5 .105 

.443 
.816 

غري دالة 

 إحصائيًا
داخل 

 237. 37 8.774 اجملموعات

   42 9.299 الكل

 التنفيذ

بني 

 اجملموعات
.894 5 .179 

.969 
.449 

غري دالة 

 إحصائيًا
داخل 

 اجملموعات
6.829 37 .185 

   42 7.723 الكل

 االتصال
بني 

 397. 1.061 122. 5 612. اجملموعات
غري دالة 

 إحصائيًا
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داخل 

 اجملموعات
4.270 37 .115 

 

   42 4.882 الكل

 التقويم

بني 

 اجملموعات
2.033 5 .407 

2.983 
.056 

غري دالة 

 إحصائيًا
داخل 

 اجملموعات
5.963 37 .161 

   42 7.995 الكل

 الكل

بني 

 اجملموعات
.633 5 .127 

1.074 
.391 

غري دالة 

 إحصائيًا
داخل 

 اجملموعات
4.365 37 .118 

   42 4.999 الكل

األساتذة فروق ذات داللة إحصائية يف تقديرات ه ال توجد بالنظر إىل اجلدول السابق يتبني أن     

يف كل جمال من جماالت الدراسة  المتالكهم مهارات التدريس اجلامعي تعزى ملتغري القسم العلمي

 (.050.)أكرب من   لتلك اجملاالت داللةال مستوى حيث

 العلمية:الدرجة وفقًا متغري ثانيًا: 

 (23جدول رقم )

يبني املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري لكل جمال من جماالت االستبيان على حده ويف الدرجة الكلية 

 للفقرات وفقًا ومتغري الدرجة العلمية

 اجملال
الدرجة متغري 

 العلمية
 االحنراف املعياري املتوسط احلسابي أفراد العينة )ن(

 التخطيط

 40516. 4.1852 27 دكتوراه

 58360. 3.9699 7 بكالوريوس

 46928. 3.7719 9 ماجستري

 47055. 4.0636 43 الكل

 39316. 4.1265 27 دكتوراه

 39198. 4.0000 9 ماجستري
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 التنفيذ

 

 57505. 3.8393 7 بكالوريوس

 42882. 4.0533 43 الكل

 االتصال

 22822. 4.5278 9 ماجستري

 36787. 4.5093 27 دكتوراه

 39002. 4.4405 7 بكالوريوس

 34093. 4.5019 43 الكل

 التقويم

 

 42025. 4.0173 27 دكتوراه

 49864. 3.9852 9 ماجستري

 47986. 3.9429 7 بكالوريوس

 43631. 3.9984 43 الكل

 الكل

 32091. 4.1847 27 دكتوراه

 30168. 4.0254 9 ماجستري

 46526. 4.0000 7 بكالوريوس

 34498. 4.1213 43 الكل

, اجملاالت من جمال لكل احلسابي املتوسط يف فروق هناك أن يتبني السابق اجلدول إىل بالنظر    

 جماالت من جمال كل يفملدى امتالكهم مهارات التدريس اجلامعي الفعال  األساتذة تقديرات واختالف

 الدرجة العلمية.  ملتغري وفقًا الدراسة

من  أعلىمحلة املاجستري  تقدير, و (4.5019)أعلى اجملاالت متوسطه احلسابي : االتصال جمال أواًل

, ولعل سبب ذلك اهتمام محلة املاجستري بهذه (4.5278) حسابي مبتوسطتقدير األساتذة اآلخرين 

 املهارات إلثبات ذواتهم.

محلة الدكتوراه  تقدير, و (4.0636)جاء يف املرتبة الثانية متوسطه احلسابي : التخطيط جمال: ثانيًا

, ولعل سبب ذلك اهتمام محلة الدكتوراه (4.1852) حسابي مبتوسط من تقدير األساتذة اآلخرين أعلى

 مبهارات التخطيط لكونهم أكثرًا تأهياًل من غريهم.
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 أعلىمحلة الدكتوراه  تقدير, و(4.0533)جاء يف املرتبة الثالثة متوسطه احلسابي : التنفيذ جمال: ثالثًا

, ولعل سبب ذلك اهتمام محلة الدكتوراه 4.1265) حسابي مبتوسط من تقدير األساتذة اآلخرين

 مبهارات التنفيذ ملا هلا من أهمية ضمن مهارات التدريس اجلامعي.

 محلة الدكتوراه تقدير(, و 3.9984جاء يف املرتبة األخرية متوسطه احلسابي ): التقويم جمال: رابعًا

, ولعل سبب ذلك اهتمام محلة الدكتوراه (4.0173) حسابي مبتوسط من تقدير األساتذة اآلخرين أعلى

 مبهارات التقويم ملا هلا من أهمية ضمن مهارات التدريس اجلامعي.

من تقدير األساتذة  أعلىمحلة الدكتوراه  تقدير(, و4.1213: مجيع اجملاالت: متوسطه احلسابي )خامسًا

, ولعل سبب ذلك اهتمام محلة الدكتوراه بهذه املهارات بسبب (4.1847) حسابي مبتوسط اآلخرين

 مرورهم باملراحل التعليمية مجيعها واستفادتهم من تلك املراحل.

-One)وملعرفة إذا ما كانت هذه الفروق ذات داللة إحصائية استخدم الباحث حتليل التباين األحادي 

Way-ANOVA )ذلك: واجلدول اآلتي يبني 

 (24جدول رقم )

( لكل جمال من اجملاالت ويف الدرجة الكلية للفقرات One-Way-ANOVAيبني حتليل التباين األحادي )

 وفقًا متغري الدرجة العلمية:

 اجملال
مصدر 

 التباين

جمموع 

 املربعات

درجة 

 احلرية

متوسط 

 اجملموعات

قيمة 

 )ف(

مستوى 

 داللة
 النتيجة

 التخطيط

بني 

 اجملموعات
1.226 2 .613 

غري دالة  059. 3.038

داخل  إحصائيًا 

 اجملموعات
8.073 40 .202 

    42 9.299 الكل

 التنفيذ

بني 

 اجملموعات
.491 2 .246 

1.358 
.269 

غري دالة 

 إحصائيًا 
داخل 

 اجملموعات
7.232 40 .181 

   42 7.723 الكل
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 االتصال

بني 

 017. 2 034. اجملموعات

.140 
.870 

غري دالة 

 إحصائيًا 
داخل 

 اجملموعات
4.848 40 .121 

   42 4.882 الكل

 التقويم

بني 

 اجملموعات
.033 2 .016 

.082 
.921 

غري دالة 

 إحصائيًا 
داخل 

 اجملموعات
7.963 40 .199 

   42 7.995 الكل

 الكل

بني 

 اجملموعات
.294 2 .147 

1.251 
.297 

غري دالة 

 إحصائيًا 
داخل 

 اجملموعات
4.704 40 .118 

   42 4.999 الكل
بالنظر إىل اجلدول السابق يتبني أن أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تقديرات فئات عينة      

الدراسة يف كل جمال من جماالت الدراسة حيث يتضح أن مستوى الداللة يف كل جمال من اجملاالت 

وهذا يدل أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف كل جمال من جماالت  (05.)الدراسة أكرب من 

 (2014) الزبون, و محديالدراسة وفقًا ملتغري الدرجة العلمية, وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت دراسة 

( حيث توصلت إىل وجود فروق يف درجة االمتالك 2017وختتلف مع ما توصلت إليه دراسة القاضي )

 .املؤهل العلمي تعزى ملتغري

 اخلربة:وفقًا متغري ثالثًا: 

 (25جدول رقم )

يبني املتوسط احلسابي واالحنراف املعياري لكل جمال من جماالت االستبيان على حده ويف الدرجة الكلية 

 للفقرات وفقًا ومتغري اخلربة

 االحنراف املعياري املتوسط احلسابي أفراد العينة )ن( متغري اخلربة اجملال

 49687. 4.1333 15 أقل من خمس

(5 - 10) 12 4.0965 .64023 
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 التخطيط
 27314. 3.9737 16 10أكثر من 

 47055. 4.0636 43 الكل

 التنفيذ

 

(5 - 10) 12 4.2674 .38454 

 49843. 4.0556 15 أقل من خمس

 33120. 3.8906 16 10أكثر من 

 42882. 4.0533 43 الكل

 االتصال

(5 - 10) 12 4.6875 .19177 

 38550. 4.4667 15 أقل من خمس

 34494. 4.3958 16 10أكثر من 

 34093. 4.5019 43 الكل

 التقويم

 

(5 - 10) 12 4.0556 .53548 

 46380. 4.0400 15 أقل من خمس

 33244. 3.9167 16 10أكثر من 

 43631. 3.9984 43 الكل

 الكل

(5 - 10) 12 4.2476 .33648 

 43960. 4.1438 15 أقل من خمس

 20549. 4.0054 16 10أكثر من 

 34498. 4.1213 43 الكل

, اجملاالت من جمال لكل احلسابي املتوسط يف فروق هناك أن يتبني السابق اجلدول إىل بالنظر    

 جماالت من جمال كل يفملدى امتالكهم مهارات التدريس اجلامعي الفعال  األساتذة تقديرات واختالف

 سنوات اخلربة.  ملتغري وفقًا الدراسة

ذوي اخلربة أقل من مخس  تقدير(, و 4.0636أعلى اجملاالت متوسطه احلسابي ): التخطيط جمال أواًل

, ولعل سبب ذلك اهتمام ذوي اخلربة أقل (4.1333) حسابي مبتوسطمن تقدير األساتذة اآلخرين  أعلى

من مخس مبهارات التخطيط ألنهم جدد يف التدريس اجلامعي لذلك كانوا حريصني على مهارات 

 التخطيط أكثر. 
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 (10 - 5) ذوي اخلربة تقدير(, و 4.5019جاء يف املرتبة الثانية متوسطه احلسابي ): االتصال جمال: ثانيًا

 - 5), ولعل سبب ذلك اهتمام ذوي اخلربة (4.6875) حسابي مبتوسطخرين من تقدير األساتذة اآل أعلى

 مبهارات االتصال لكون خربتهم متوسطة فهم غري جدد يف امليدان وغري قدامى حبيث يكونوا . (10

 (10 - 5)ذوي اخلربة  تقدير(, و 4.0533جاء يف املرتبة الثالثة متوسطه احلسابي ): التنفيذ جمال: ثالثًا

 - 5), ولعل سبب ذلك اهتمام ذوي اخلربة (4.2674) حسابي مبتوسطمن تقدير األساتذة اآلخرين  أعلى

 مبهارات االتصال لكون خربتهم متوسطة فهم غري جدد يف امليدان وغري قدامى حبيث يكونوا ..  (10

 (10 - 5)اخلربة ذوي  تقدير(, و 3.9984جاء يف املرتبة األخرية متوسطه احلسابي ): التقويم جمال: رابعًا

 - 5), ولعل سبب ذلك اهتمام ذوي اخلربة (4.0556) حسابي مبتوسطمن تقدير األساتذة اآلخرين  أعلى

مبهارات االتصال لكون خربتهم متوسطة فهم غري جدد يف امليدان وغري قدامى فهم أكثر نشاطًا  (10

 واهتمامًا من غريهم.

من تقدير  أعلى (10 - 5)ذوي اخلربة  تقدير(, و 4.1213متوسطه احلسابي ): الكل جمال: خامسًا

مبهارات  (10 - 5), ولعل سبب ذلك اهتمام ذوي اخلربة (4.2476) حسابي مبتوسطاألساتذة اآلخرين 

التدريس اجلامعي لكون خربتهم متوسطة فهم غري جدد يف امليدان وغري قدامى فهم أكثر نشاطًا 

 واهتمامًا من غريهم.

-One)ت هذه الفروق ذات داللة إحصائية استخدم الباحث حتليل التباين األحادي وملعرفة إذا ما كان

Way-ANOVA)  :واجلدول اآلتي يبني ذلك 

 (26جدول رقم )

( لكل جمال من اجملاالت ويف الدرجة الكلية One-Way-ANOVAيبني حتليل التباين األحادي )

 للفقرات وفقًا متغري اخلربة

 اجملال
مصدر 

 التباين

 جمموع

 املربعات

درجة 

 احلرية

متوسط 

 اجملموعات

قيمة 

 )ف(

مستوى 

 داللة
 النتيجة

 التخطيط

بني 

 اجملموعات
.215 2 .108 

.474 .626 
غري دالة 

داخل  إحصائيًا 

 227. 40 9.084 اجملموعات
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   42 9.299 الكل

 التنفيذ

بني 

 اجملموعات
.973 2 .487 

2.884 
.068 

غري دالة 

 إحصائيًا 
 داخل

 اجملموعات
6.750 40 .169 

   42 7.723 الكل

 االتصال

بني 

 306. 2 612. اجملموعات

2.867 
.069 

غري دالة 

 إحصائيًا 
داخل 

 اجملموعات
4.270 40 .107 

   42 4.882 الكل

 التقويم

بني 

 اجملموعات
.172 2 .086 

.440 
.647 

غري دالة 

 إحصائيًا 
داخل 

 اجملموعات
7.823 40 .196 

   42 7.995 الكل

 الكل

بني 

 اجملموعات
.414 2 .207 

1.807 
.177 

غري دالة 

 إحصائيًا 
داخل 

 اجملموعات
4.584 40 .115 

    42 4.999 الكل
بالنظر إىل اجلدول السابق يتبني أن أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف تقديرات فئات عينة      

جمال من جماالت الدراسة حيث يتضح أن مستوى الداللة يف كل جمال من اجملاالت الدراسة يف كل 

( وهذا يدل أنه ال توجد فروق ذات داللة إحصائية يف كل جمال من جماالت 05.الدراسة أكرب من )

الزبون, دراسة ( و 2017القاضي ) , وتتفق هذه النتيجة مع ما توصلت دراسةاخلربةالدراسة وفقًا ملتغري 

حيث   ,(2011) الطعانيدراسة , (2016) العربدراسة , وختتلف مع ما توصلت إليه (2014) محديو 

 .توصلت إىل وجود فروق يف درجة االمتالك تعزى ملتغري اخلربة
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  ستنتاجات الدراسة:ا
 يلي: من خالل الدراسة احلالية ميكن أن نستنتج ما

 وجهة من سيئون جامعة أساتذة لدى اجلامعي التدريس مهارات امتالك دىإن املتوسط العام مل (1

وهي تدل ( 3.01905نظر طلبتهم ) وجهة من, و وهي تدل على درجة ممارسة كبرية( 4.0058) نظرهم

   . متوسطةعلى درجة ممارسة 

( مبتوسط حسابي االتصال والتواصل) جمالجاء يف املرتبة األوىل من وجهة نظر األساتذة ( 2

(, 4.1163( مبتوسط حسابي )التقويم) جمال, ثم كبرية جدًا امتالك(, وهي تدل على درجة 4.6628)

(, وهي تدل على 3.8023( مبتوسط حسابي )التخطيط) جمال, ثم كبرية امتالكوهي تدل على درجة 

(, وهي تدل على 3.4419( مبتوسط حسابي )التنفيذ) جمالهو  اجملاالت, وأخر كبرية امتالكدرجة 

 .كبرية امتالكدرجة 

(, 3.2389( مبتوسط حسابي )االتصال والتواصل) جمالجاء يف املرتبة األوىل من وجهة نظر الطلبة ( 3

(, وهي تدل 3.0247( مبتوسط حسابي )التخطيط) جمال, ثم متوسطة امتالكوهي تدل على درجة 

دل على درجة (, وهي ت2.9932( مبتوسط حسابي )التنفيذ) جمال, ثم متوسطة امتالكعلى درجة 

(, وهي تدل على درجة 2.8194( مبتوسط حسابي )التقويم) جمالهو  اجملاالت, وأخر متوسطة امتالك

 .متوسطة امتالك

( بني تقديرات أفراد العينة يف كل 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )4

من  أنثى( و ُتعزى  ملتغري النوع )ذكر االستبانة ويف الدرجة الكلية لفقرات االستبانة جماالتمن  جمال

 . وجهة نظر الطلبة

 جماالت من جمال كل يفملدى امتالك أساتذتهم ملهارات التدريس اجلامعي  الطلبة تقدير( كان 5

( ثم طلبة 3.2646التخصص أواًل طلبة اللغة االجنليزية مبتوسط حسابي ) ملتغري وفقًا الدراسة

(, ثم 2.9819( ثم طلبة اللغة العربية مبتوسط حسابي )3.0794الدراسات اإلسالمية مبتوسط حسابي )

(, 2.7485( وأدنى تقدير لطلبة الفيزياء مبتوسط حسابي )2.8295طلبة الرياضيات مبتوسط حسابي )

 متوسطة. امتالك مدى على تدل وهي( 3.0066وكان تقدير الطلبة ككل مبتوسط حسابي )

يف جمالي  ( بني تقديرات أفراد العينة0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )ال ( 6

جمالي التخطيط ولصاحل طلبة الدراسات اإلسالمية و التنفيذ يف و توجد فروق  االتصال والتقويم

ُتعزى لصاحل طلبة اللغة االجنليزية  ويف الدرجة الكلية لفقرات االستبانةلصاحل طلبة اللغة االجنليزية, 

 .  التخصص من وجهة نظر الطلبةملتغري 
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( بني تقديرات أفراد العينة يف كل 0.05( ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )7

القسم العلمي  اتاالستبانة ويف الدرجة الكلية لفقرات االستبانة ُتعزى  ملتغري جماالتمن  جمال

  .      العلمية وسنوات اخلربة من وجهة نظر األساتذةوالدرجة 

 جماالت من جمال كل يفملدى امتالكهم ملهارات التدريس اجلامعي  األساتذة تقدير( كان 8 

( ثم 4.2735القسم العلمي أواًل أساتذة الرتبية وعلم النفس مبتوسط حسابي ) ملتغري وفقًا الدراسة

( ثم أساتذة الدراسات اإلسالمية مبتوسط حسابي 4.1786حسابي )أساتذة اللغة العربية مبتوسط 

(, ثم أساتذة اللغة االجنليزية مبتوسط 4.1163(, ثم أساتذة الرياضيات مبتوسط حسابي )4.1571)

(, وكان تقدير األساتذة 3.8524( وأدنى تقدير ألساتذة الفيزياء مبتوسط حسابي )4.1054حسابي )

 كبرية.  امتالك مدى على تدل وهي (4.1213ككل مبتوسط حسابي )

 جماالت من جمال كل يفملدى امتالكهم ملهارات التدريس اجلامعي  األساتذة تقدير( كان 9

( ثم 4.1847الدرجة العلمية أواًل األساتذة حاملي الدكتوراه مبتوسط حسابي ) ملتغري وفقًا الدراسة

(, 4.0000البكالوريوس مبتوسط حسابي )( ثم حاملي 4.0254حاملي املاجستري مبتوسط حسابي )

 كبرية.  امتالك مدى على تدل وهي( 4.1213وكان تقدير األساتذة ككل مبتوسط حسابي )

 جماالت من جمال كل يفملدى امتالكهم ملهارات التدريس اجلامعي  األساتذة تقدير( كان 10

( ثم ذوي 4.2476مبتوسط حسابي ) (10 - 5)أواًل ذوي اخلربة  سنوات اخلربة ملتغري وفقًا الدراسة

سنوات  10( ثم ذوي اخلربة األكثر من 4.1438اخلربة أقل من مخس سنوات مبتوسط حسابي )

 تدل وهي( 4.1213(, وكان تقدير األساتذة ككل مبتوسط حسابي )4.0054مبتوسط حسابي )

   كبرية. امتالك مدى على
 

  توصيات الدراسة:

 باآلتي: الدراسةوصي تلنتائج لمن خالل العرض السابق 

لألساتذة يف جمالي مهارات  تأهيلية لتنمية قدرات ومهاراتالة ويتدريبالدورات عدد من ال تنفيذ( 1

  والتخطيط والتنفيذ.

 من يتمكنوا لكي ؛مهارات التدريس اجلامعي الفعال يتضمن بدليل اجلامعة يف األساتذة تزويد( 2

 .طلبتهم مع تعاملهم عند – عندهم وجدت إن – القصور جوانب وجتاوز لديهم القوة جوانب تعزيز

( عقد املزيد من الدورات والورش التدريبية املتخصصة يف جمال مهارات التدريس يف جمال عرض 3

 التنفيذ. عملية يف التعليم تكنولوجيااحملاضرة واستخدام 

ل لتعزيز األداء األكادميي والتدريسي ( إعداد برامج تدريبية تستند إىل مهارات التدريس اجلامعي الفعا4

 ألعضاء هيئة التدريس.
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( تشجيع األساتذة على التنمية املهنية لديهم من خالل االطالع والبحث خصوصًا أعضاء هيئة التدريس 5

 بقسم الفيزياء.

  مقرتحات الدراسة:

 إجراء املزيد من الدراسات يف هذا اجلانب مثل: الدراسةقرتح ت

 أثر امتالك األساتذة ملهارات التدريس اجلامعي الفعال على التحصيل العلمي للطلبة.( دراسات حول 1

( دراسات مشابهة للدراسة احلالية يف كليات أخرى وعلى األساتذة من ختصصات خمتلفة للكشف 2

 عن مستوى توافر املهارات لدى أعضاء هيئة التدريس لتلك التخصصات.

 .واكتساب الطلبة هلا رات التدريس اجلامعي الفعالمهارتباطيَّة بني اإجراء دراسة ( 3
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 املراجع:

مستوى ممارسة معلمي العلوم ملهارات التدريس يف قطاع غزة,  .(2008أبو جحجوح, حييى حممد ) -

 جملة الرتبية, جامعة األقصى, غزة فلسطني.

 ., العراقأصول تدريس االجتماعيات, كلية الرتبية, جامعة بغداد .(1976األمني, شاكر حممود ) -

 , بريوت, لبنان.6بن مكرم, أبو الفضل مجال الدين حممد )ب, ت(, لسان العرب, ج -

 , دار النهضة. 2(, مهارات التدريس, ط1985خرون )آجابر, جابر عبداحلميد, و -

, بغداد, مديرية مطبعة, وزارة الرتبية, 2(, الوسائل التعليمية, ط1985خرون )آاحلسون, جاسم حمود و -

 بغداد, العراق.

 (. مهارات التدريس دليل التدريب امليداني: الرياض.1998احلصني، عبد اهلل على ) -

 هيئة أعضاء لدى اجلامعي التدريس مهارات توافر درجة(, 2018الدعيس, صفية ناجي إمساعيل ) -

 , صنعاء, اليمن.38, جملة العلوم اإلنسانية واالجتماعية, العدد صنعاء جامعة الرتبية، بكلية التدريس

"برنامج مقرتح لتحسني األداء التدريسي   (1998) راشد, علي حميي الدين ومنى عبد اهلادي سعودي -

ملعلمي العلوم يف املرحلة اإلعدادية" , املؤمتر الثاني إلعداد معلم العلوم للقرن احلادي والعشرين , 

 ة املصرية للرتبية العلمية , جامعة عني مشس القاهرة.جملة اجلمعي

 حمافظة يف األوىل الثالثة الصفوف معلمي امتالك درجة(, 2014الزبون, مأمون, و محدي, نرجس ) -

 يف استخدامه حنو واجتاهاتهم التفاعلي اللوح الستخدام الالزمة للمهارات األردن يف العاصمة

 , عمان, األردن.2, العدد 41, جملة العلوم الرتبوية, جملد الصفي التدريس

, القاهرة  , عامل الكتب,"مهارات التدريس / رؤية يف تنفيذ التدريس (,2006) زيتون, حسن حسني -

 مصر.

 (, مهارات التدريس رؤية يف تنفيذ الدرس, عامل الكتب, القاهرة, مصر.2001زيتون, حسن ) -

 , عامل الكتب, القاهرة, مصر.  1(, التدريس مناذجه ومهاراته, ط2003زيتون, كمال عبداحلميد ) -

 , عامل الكتب, القاهرة, مصر.  1(, التدريس مناذجه ومهاراته, ط2003زيتون, كمال عبداحلميد ) -

 (, التدريس الفعال بني النظرية والتطبيق, دار الشروق, عمان, األردن. 2006سعادة, جودت ) -

(, مهارات التدريس اجلامعي اليت ينبغي توافرها لدى أعضاء 2015) السعايدة, حممد جالل اكريم -

هيئة التدريس يف جامعة البلقاء التطبيقية من وجهة نظر طلبتهم, رسالة ماجستري غري منشورة, جامعة 

 الشرق األوسط, عمان, األردن.

املهنة, مكتبة  (, املعلم والرتبية دراسة حتليلية مقارنة لطبيعة1991سليمان, عرفات عبدالعزيز ) -

 األجنلو املصرية, القاهرة, مصر.
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 الثانوي التعليم معلمي لدى األساسية الصفية اإلدارية املهارات ممارسة درجة(, 2011الطعاني, حسن ) -

, جملة جامعة دمشق, املتغريات ببعض وعالقتها الكرك حمافظة يف والتعليم الرتبية مديريات يف

 ., دمشق, سوريا2+1, العدد 27جملد 

 , القاهرة, مصر.3ط مكتبة النهضة املصرية، (.طرق التدريس العامة،1998) عبد القادر، حممد -

(. "املناهج الدراسية، أسسها، مكوناتها، تنظيماتها، تطبيقاتها م2005العجمي، مها حممد ) -

الرياض,  الرتبوية رؤية تربوية جتمع بني املنظور الغربي واملنظور اإلسالمي". اهلفوف, مطابع احلسيين,

 السعودية.

(, درجة امتالك أعضاء هيئة التدريس ملهارات استخدام اإلنرتنت, 2016العرب, أمساء رحبي خليل ) -

 . , الرياض, السعودية65, العدد 32اجمللة العربية للدراسات األمنية والتدريب, جملد 

األحياء لدى الطالب/ املعلمني (, أثر برنامج تدرييب مقرتح لتنمية مهارات تدريس 2004عربي, صربي ) -

(, 4جبامعة سبها بليبيا على أداء طالبهم لبعض املهارات العملية لألحياء, جملة الرتبية العلمية العدد )

73- 108 . 

(, درجة امتالك مدرسي املرحلة الثانوية ملهارات التدريس الفعال 2017القاضي, جناح سعود فارس ) -

, 1, العدد 28حمافظة املفرق, جملة كلية الرتبية للبنات, اجمللد  من وجهة نظر املدرسني أنفسهم يف
 عمان, األردن.

 (. التدريس وإعداد املعلم, دار النشر الدولي, الرياض, السعودية.1999قنديل، يس عبد الرمحن ) -

, (. اجتاهات حديثة يف املناهج وطرق التدريس، عامل الكتبم2004كوجك، كوثر حسني ) -

 ., مصرالقاهرة

, عامل الكتب, 1(, التدريس الفعال, ط1985لقاني, أمحد حسني, وسليمان, فارعة حسن حممد )ال -

 القاهرة, مصر. 

(, درجة توفر املقومات الشخصية واألكادميية لألستاذ اجلامعي يف 2018املقدادي, حممود حامد ) -

ة العلوم الرتبوية, ضوء الفكر الرتبوي اإلسالمي واملعاصر من وجهة نظر طلبة جامعة آل البيت, جمل

 , عمان, األردن.7, ملحق 4, العدد 45جملد 

(, األساليب اإلحصائية يف العلوم اإلدارية, دار وائل للطباعة والنشر, 2014اهلييت, صالح الدين حسن ) -

 عمان, األردن.
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