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معايري اجلودة يف الأداء التدري�صي لأ�صاتذة مقررات الدبلوم العام يف الرتبية 
بجامعة امللك خالد ومدى توافرها لديهم من وجهة نظرهم ونظر طالبهم

د. حممد ح�شن اآل �شفران 
 ق�سم املناهج وطرق التدري�س بجامعة امللك خالد

ملخ�س
هدفت الدرا�سة احلالية اإىل تعرف مدى توافر معايري اجلودة يف الأداء التدري�سي لأ�ساتذة مقررات الدبلوم 
الع���ام يف الرتبي���ة بجامعة امللك خالد، من وجهة نظر الأ�س���اتذة، ونظر طالبهم، وتع���رف مدى توافق وجهة نظر 
الأ�س���اتذة وطالبهم حول مدى توافر املعايري الرئي�سة للجودة يف الأداء التدري�سي لأ�ساتذة مقررات الدبلوم العام 
يف الرتبية بجامعة امللك خالد، كما هدفت اإىل تعرف الفروق الراجعة اإىل اختالف الأق�س���ام العلمية لالأ�س���اتذة، 
واخت���الف تخ�س�س���ات الطالب )علمي- نظ���ري( حول اآراء الطالب يف مدى توافر املعايري الرئي�س���ة للجودة يف 
الأداء التدري�س���ي لأ�س���اتذة الدبل���وم العام يف الرتبية بجامع���ة امللك خالد.وقد طبقت هذه الدرا�س���ة على جمتمع 
الدرا�س���ة املكون من طالب الدبل���وم العام يف الرتبية بجامعة امللك خالد والبال���غ )164( طالبًا، كما طبقت على 
عين���ة ق�س���دية من اأ�س���اتذة مقررات نف�ض الدبل���وم، حيث بلغت )17( اأ�س���تاذًا. وقد جمع���ت البيانات عن طريق 
ا�س���تبانة مكونة من )5( معايري رئي�س���ة و)53( معيارًا فرعيًا وجهت للطالب واأ�س���اتذتهم.وقد تو�سلت الدرا�سة 
اإىل النتائ���ج التالي���ة: اأن اأ�س���اتذة الدبلوم العام يف الرتبي���ة بجامعة امللك خالد يرون باأن اأداءهم التدري�س���ي كان 
عاليًا وي�س���نف �س���من التقدير ممتاز، كما يرى الطالب باأن اأداء اأ�ساتذتهم التدري�سي كان عاليًا، �سمن التقدير 
ممت���از يف معي���اري العالقات مع الطالب وتطبيق اأنظمة اجلامعة، و التمكن من املادة العلمية، وبتقدير جيد جدًا 
يف املعايري الثالثة التالية: تنفيذ التدري�ض، والتخطيط للتدري�ض، وتقومي التدري�ض، وقد اتفق الطالب واأ�ساتذتهم 
عل���ى ترتي���ب املعايري الرئي�س���ة ملدى توافر الأداء التدري�س���ي، وقد كان���ت على النحو الت���ايل: العالقة مع الطالب 
وتطبي���ق اأنظمة اجلامع���ة، فالتمكن من امل���ادة العلمية، ثم تقومي التدري����ض، فتخطيط التدري����ض، واأخريًا تنفيذ 
التدري�ض،ويوجد اختالف ذو دللة اإح�س���ائية بني تقومي الطالب واأ�س���اتذتهم للمعايري الرئي�سة لالأداء التدري�سي 
يف معيارين من خم�س���ة معايري رئي�س���ة، وهما التخطيط للتدري�ض، وتقومي التدري�ض، حيث اإن الأ�س���اتذة يرون اأن 
اأداءهم ممتاز على عك�ض ما يرى طالبهم، ووجد باأن للق�سم العلمي تاأثريًا عند تقومي الأداء التدري�سي لالأ�ساتذة 
من وجهة نظر الطالب، كما اأثبتت الدرا�س���ة احلالية اأنه ل يوجد تاأثري لختالف تخ�س�س���ات الطالب )علمي- 
نظري( على اآرائهم حول الأداء التدري�س���ي لأ�س���اتذتهم.وقد اأو�ست الدرا�سة بعدم القت�سار على راأي فئة واحدة 
يف تقومي الأداء التدري�س���ي لأ�س���اتذة اجلامعات )طالب، واأع�س���اء هيئة تدري�ض(، وكلما تع���ددت الفئات املُّقومة 
كان التقومي اأكرث �س���دقًا، والأخذ مبعايري اجلودة يف الأداء التدري�س���ي لتقومي اأ�س���اتذة اجلامعات، وا�ستفادة كلية 
الرتبية جامعة امللك خالد من نتائج هذه الدرا�س���ة يف حت�س���ني الأداء التدري�س���ي لأ�س���اتذتها.واقرتحت الدرا�سة 

اإجراء درا�سة مقارنة لأداء اأ�ساتذة عينة هذه الدرا�سة باأداء اأ�ساتذة برنامج اأو برامج مماثلة.
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Abstract
The present study aimed at identifying the availability of quality standards in the 

teaching performance of the Faculty Members who teach  the courses of the General 
Diploma in Education at King Khalid University  from the perspectives of Faculty 
Members and  their students as well as  the consensus between these two perspectives 
regarding the availability of these standards in the teaching performance. The study 
also aimed at  identifying differences attributed to the different Departments of the 
Faculty Members, and the different disciplines of students (scientific - theoretical) 
about students› opinions in the availability of main  quality standards in teaching 
performance of Faculty Members teaching General Diploma in Education at King 
Khalid university. This study was administered to population consisting of  164 gen�
eral Diploma students at King Khalid University as well as a deliberate sample of 
(17) Faculty Members. The data were collected through a questionnaire consisting
of (5) main standards and (53) individual standards directed to  the students and their
Faculty Members. The study revealed  that Faculty Members of the General Diploma
in Education at King Khalid  university believe that their teaching performance  was
highly classified at excellent level ; and students see that their Faculty Members›
performance  was also high  at «excellent level» regarding the relationship  with
students, the application of university systems, and mastery of scientific material;
whereas they show «very good» grade in the following three standards: implementa�
tion of teaching, planning to teach, and evaluating teaching. The students and their
Faculty Members reached consensus regarding the order of the main standards as
follows: the relationship with  students, application of university systems, mastery of
scientific material, evaluating teaching, planning teaching, and finally implementa�
tion of teaching. There is a statistically significant difference between  students› and
Faculty Members› evaluation for the main teaching performance standards in two of
them: planning of teaching, and evaluating teaching, as  Faculty Members – unlike
their students - believe that their performance is «Excellent». Results also showed
that the scientific section has its impact when evaluating teaching performance of
Faculty Members from the students› perspectives. The study also proved that there
is no impact for the student  disciplines (scientific - theoretical) on their views on
the teaching performance of their Faculty Members. The study recommended that
evaluating Faculty Members› teaching performance should not be confined only to
one class of people (students – faculty staff); and the more various the evaluating
classes are, the  more  valid the evaluation is. The study also recommends importance
of following quality standards in teaching performance to evaluate university Faculty
Members as well as benefiting from results of this study to improve the teaching
performance of Faculty Members. The study suggested conducting a comparative
study of the performance of this study sample with that of other Faculty Members›
performance in similar programs.
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د. حممد ح�صن اآل �صفران 

مقدمة
ظه���ر يف ع�س���رنا احل���ايل العدي���د من احل���ركات التي تن���ادي بالتغي���ري والتطوير 
والإ�س���الح الرتب���وي، وتعد اجلودة والإ�س���الح الرتب���وي وجهني لعملة واح���دة، حيث اإن 
اجل���ودة هي التحدي احلقيقي الذي �س���يواجه املوؤ�س�س���ات التعليمي���ة يف العقود القادمة 
)اأبو �س���عدة، عبدالغف���ار، 2000؛ بريكي���ت، 2010(. ومل تعد اجلودة ال�س���املة ترفًا، اأو 
بدياًل تاأخذ به اأو ترتكه املوؤ�س�س���ات التعليمية بل اأ�س���بح �سرورة ملحة ت�سعى كافة الدول 
اإىل اإيجاده���ا يف احلق���ل التعليمي حتى يتم العتناء به، واإظهاره بال�س���ورة الأكرث جودة 
ومتا�س���كًا. ومفهوم اجلودة ورد اأ�سا�سًا اإىل التعليم من ال�سناعة، فاجلودة مفهوم ي�سري 
اإىل ثقافة جديدة يف التعامل مع املوؤ�س�س���ات الإنتاجية؛ لتطبيق معايري م�س���تمرة ل�سمان 
ج���ودة املنتج، وجودة العملية التي يتم من خاللها احل�س���ول على املنتج. وتعترب اجلودة 
اأهم الو�س���ائل والأ�س���اليب لتح�س���ني نوعية التعليم، والرتقاء مب�س���توى اأدائه يف الع�سر 
احل���ايل ال���ذي َيْطِلق علي���ه بع�ض املفكرين ع�س���ر اجل���ودة )البيالوي، 2006؛ ح�س���ن، 
2007؛ العارفة، قران، 1428(.وللجودة مفاهيم كثرية تعددت بتعدد ا�س���تخدامها، وهي 
من الناحية اللغوية كما ُذكر يف معجم ل�س���ان العرب )ابن منظور،1410ه�( »باأن اأ�س���ل 
كلمة اجلودة )جود( واجليد نقي�ض الرديء، وجاد ال�س���يء جوده، وجوده اأي �سار جيدًا، 
واأحدث ال�س���يء فجاد، والتجويد مثله، وقد جاد واأجاد اأي اأتى باجليد من القول والفعل« 
)�ض27(.وتعرف اجلودة باأنها: »معايري عاملية للقيا�ض والعرتاف، والنتقال من ثقافة 
احلد الأدنى اإىل ثقافة الإتقان والتمييز، واعتبار امل�س���تقبل هدفًا ن�س���عى اإليه، والنتقال 
من تكري�ض املا�س���ي والنظرة املا�سية اإىل امل�س���تقبل الذي تعي�ض فيه الأجيال التي تتعلم 
الآن« )ال���زواوي،2003، �ض34(.ومهم���ا تنوع���ت تعريف���ات اجل���ودة فاإنها ت�س���م ثالثة 
جوانب اأ�سا�س���ية، وهي:جودة الت�س���ميم، وتعنى بتحديد املوا�س���فات واخل�سائ�ض التي 
يجب اأن تراع���ى يف التخطيط للعمل. جودة الأداء، وتعنى بالقيام بالأعمال وفق املعايري 
املحددة لذلك.جودة املخرجات، وتعنى باحل�س���ول على منتج تعليمي وفق اخل�س���ائ�ض 
واملوا�س���فات املتوقعة)عليمات، 2004، �ض93(.وتعترب اجل���ودة اجتاهًا متطورًا وحديثًا 
يه���دف اإىل حت�س���ني املنت���ج النهائي، وقد اأ�س���بحت مطلبًا ت�س���عى النظ���م التعليمية اإىل 
حتقيقه، وباعتبار اأن الأ�س���تاذ اجلامعي يعد اأحد املحاور الأ�سا�س���ية يف التعليم اجلامعي 
فاإن���ه يقع على عاتقه امل�س���اهمة يف حتقي���ق ذلك املطلب، وتعد معايري الأداء التدري�س���ي 
ه���ي املح���ك التي من خالله���ا يعرف م���دى تطبيقه ملعايري اجل���ودة يف التعليم )�س���كر؛ 
ن�سوان،2005(.وتعد معايري اجلودة منطلقًا اأ�سا�سيًا لإ�سالح التعليم، ومتثل تلك املعايري 
اإطارًا مرجعيًا يتم على اأ�سا�س���ها بناء املوؤ�سرات ومقايي�ض التقدير، فمعايري اجلودة هي 
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املدخل احلقيقي لتحقيق جودة املوؤ�س�س���ات التعليمية، والعتماد الأكادميي هو ال�س���هادة 
الت���ي يت���م التحقق م���ن خاللها على م���دى تطبيق املوؤ�س�س���ات التعليمي���ة ملعايري اجلودة 
)الهيئة القومية ل�س���مان جودة التعليم والعتماد، 2008(.ومع اأن املعايري مقيا�ض ملدى 
حتقق الأداء املثايل ل�س���يء ما، فاإنه يالحظ عدم وجود تعريف متفق عليه ملفهوم املعيار 
فق���د عرفا زيتون وعاي����ض )1999( املعايري باأنها: »تلك العبارات التي ميكن من خاللها 
حتديد امل�س���توى املالئم واملرغوب من اإتقان املحتوى وامله���ارات والأدوات وفر�ض التعلم 
ومعاي���ري اإعداد املعل���م« )�ض115(. وُيَعرف املعي���ار باأنه: »عبارة ت�س���تخدم للحكم على 
جودة املنهج، اأو طريقة التدري�ض، اأو اأ�سلوب التقومي، اأو برنامج التنمية املهنية للمعلمني« 
)ف�س���ل اهلل، 2005، �ض154(.ويعرف املالكي )2011( املعايري باأنها: »جمموعة البنود 
اأو ال�س���روط اأو املوا�سفات امل�س���بوطة علميًا والواجب على املعلم معرفتها، ولديه القدرة 
عل���ى اأدائها« )�ض93(.وبعد اأن تعرفنا مفهوم كل من اجلودة واملعايري واأهميتها، فيجب 
اأن نعرف اأن الأداء التدري�سي مهم جدًا يف جودة العملية التعليمية، فكفاءة اأع�ساء هيئة 
التدري�ض، وما ميتلكونه من مداخل وطرق تدري�ض وا�س���رتاتيجيات وو�سائل تدري�سية يعد 
املقيا����ض احلقيقي لقيا�ض كفاءة اأية موؤ�س�س���ة تعليمية وجودة ما تقدمه من تعليم، وعليه 
ف���اإن تواف���ر معايري لقيا�ض جودة ما يقوم به املعلم من اأداء تدري�س���ي ه���ي اأهم ما يقدم 
لتح�س���ني نوعية التعليم، لأنها �س���تنعك�ض على جودة العملي���ة التعليمية )الناقة، 2006(.
والتدري�ض من الأن�س���طة الرئي�س���ة التي تقوم بها الكليات باختالف تخ�س�ساتها، ولكنه 
يع���د الأدنى ترتيبًا مقارنة بالأن�س���طة الأخرى التي يقوم بها اأ�س���اتذة اجلامعة، كالبحث 
العلم���ي وخدمة املجتمع، ويظهر ذلك جليًا يف نظام الرتقيات، حيث يعطى جلودة الأداء 
National Coun� )التدري�س���ي اأهمية اأقل مقارنة بالإنتاج العلمي وجودته يف قرار الرتقية 
cil for Accreditation of Teacher Education, 2008(. وحت���ى نرتقي بجودة التعليم يجب 

اأن نهتم بالأداء التدري�سي، ول ميكن لهذا الأداء اأن يتطور اإل من خالل التقومي امل�ستمر، 
الذي �سي�سمن تطوير الن�ساط و�سمان اجلودة )Gibbs &Habeshaw, 2002(.وقد و�سعت 
بع�ض املوؤ�س�س���ات التعليمي���ة العاملية والعربية عددًا من املعايري جلودة الأداء التدري�س���ي 
لدى املعلم، ومنها املعايري املهنية للمعلمني بولية »كوينزلند« الأ�س���رتالية والتي حددتها 
وزارة الرتبية بنف�ض الولية عام 2005م، حيث ت�سمنت قائمة املعايري اثني ع�سر معيارًا 
اأ�سا�س���يًا، ولكل معيار جمموعة من املوؤ�سرات )Education Queensland, 2005(. ومعايري 
الأداء اجلي���د ملعلم���ي ولية »كنتاكي« وقد ت�س���منت ت�س���عة جم���الت )Leib, 2002(. اأما 

معايري اجلودة يف الأداء التدري�صي لأ�صاتذة مقررات الدبلوم العام يف الرتبية بجامعة امللك خالد ومدى توافرها لديهم من وجهة نظرهم ونظر طالبهم

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )١( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م



101

يف جمهورية م�س���ر فقد و�س���عت وزارة الرتبية والتعليم م�س���روعًا باإعداد معايري قومية 
للتعليم �س���ملت عدة جمالت ومن �س���من هذه املجالت املعلم، وقد �سيغت جمموعة من 
املعايري واملوؤ�سرات حتت خم�سة جمالت رئي�سية )وزارة الرتبية والتعليم، 2003(.وتوؤكد 
عدد من الدرا�س���ات على ارتباط التقومي باملعايري، وعلى �س���رورة و�س���ع معايري لالأداء 
التدري�سي لع�سو هيئة التدري�ض/ املعلم بهدف تقومي اأدائه وحتديد جوانب الق�سور؛ حتى 
يط���ور قدراته املعرفية ومهاراته الفنية الرتبوية، واأن يكون مهتمًا مبا هو جديد، ومدركًا 
لأهمي���ة البحث والبتكار والتجريب، ومتبنيًا لالأفكار والنظريات واملمار�س���ات اجلديدة 
 Bennent,،2004 ،مطورًا بذلك لأدائه التدري�سي الذي يتنا�سب ومتطلبات الع�سر )الأغا

.)Others, 2000 ; Wise, Leibbrond, 2000 ; Weichel, 2003

م�صكلة الدرا�صة
ت�س���عى وزارة التعليم العايل على حفز اجلامعات ال�س���عودية للح�سول على العتماد 
الأكادمي���ي ال���ذي �س���يوؤدي اإىل جودة العملي���ة التعليمية، وجامعة امللك خالد من �س���من 
اجلامعات التي ت�س���عى للتقدم يف هذا املجال، وكلية الرتبية تعترب هي الأكرث ن�س���اطًا بني 
كليات اجلامعة يف جمال اجلودة بحكم تخ�س�سها، وما يتوجب عليها من جودة وتطوير، 
ومن �س���من الربامج الت���ي تقدمها الكلية الدبلوم العام يف الرتبي���ة، والذي ُيْعَنى بتاأهيل 
خريج���ي البكالوريو�ض للح�س���ول على دبل���وم تربوي يوؤهلهم للعم���ل يف التعليم، ولأهمية 
ه���ذا الربنام���ج وبحكم اأن الباحث هو امل�س���وؤول عن ه���ذا الربنامج فاإنه ي���ود اأن يتعرف 
مدى توافر معايري جودة الأداء التدري�س���ي لأ�س���اتذة هذا الربنامج، وقد وجد اأن اأف�س���ل 
الطرق واأجنعها للح�س���ول على تق���ومي حقيقي تتمثل يف معرفة تقييم الأ�س���اتذة الذاتي 
لأدائهم وتقييم طالبهم لهم، وقد اختار الباحث هذين التقييمني لأنه ل يتوافر غريهما 
خ�سو�سًا واأنه ل ي�ستطيع احلكم اإل من ي�ستطيع مالحظة الأداء داخل القاعة الدرا�سية، 

وعلى هذا الأ�سا�ض فقد �ساغ الباحث اأ�سئلة درا�سته كما يلي:
• ما م���دى توافر معايري اجلودة يف الأداء التدري�س���ي لأ�س���اتذة مقررات الدبلوم 	

العام يف الرتبية بجامعة امللك خالد من وجهة نظرهم؟
• ما م���دى توافر معايري اجلودة يف الأداء التدري�س���ي لأ�س���اتذة مقررات الدبلوم 	

العام يف الرتبية بجامعة امللك خالد من وجهة نظر طالبهم؟
• م���ا الف���رق بني وجهة نظر اأ�س���اتذة الدبلوم وطالبهم حول م���دى توافر املعايري 	

الرئي�سة للجودة يف الأداء التدري�سي لأ�ساتذة الدبلوم العام يف الرتبية ؟
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• ما الفروق بني وجهات نظر الطالب التي ترجع اإىل اختالف اأق�سامهم العلمية حول مدى 	
توفر املعايري الرئي�سة للجودة يف الأداء التدري�سي لأ�ساتذة الدبلوم العام يف الرتبية؟

• م���ا الفروق ب���ني وجهات نظر الط���الب التي ترجع اإىل اختالف تخ�س�س���اتهم 	
)علمي- نظري( حول مدى توفر املعايري الرئي�س���ة للجودة يف الأداء التدري�سي 

لأ�ساتذة الدبلوم العام يف الرتبية؟
اأهداف الدرا�صة: ت�صعى الدرا�صة احلالية اإىل حتقيق الأهداف التالية:

• تعرف مدى توافر معايري اجلودة يف الأداء التدري�سي لأ�ساتذة مقررات الدبلوم 	
العام يف الرتبية بجامعة امللك خالد من وجهة نظر الأ�ساتذة ونظر طالبهم.

• تع���رف م���دى توافق وجهة نظ���ر الأ�س���اتذة وطالبهم حول م���دى توافر املعايري 	
الرئي�سة للجودة يف الأداء التدري�سي لأ�ساتذة مقررات الدبلوم العام يف الرتبية 

بجامعة امللك خالد.
• تعرف الفروق الراجعة اإىل اختالف الأق�سام العلمية لالأ�ساتذة واختالف تخ�س�سات 	

الطالب )علمي- نظري( حول اآراء الطالب يف مدى توافر املعايري الرئي�سة للجودة 
يف الأداء التدري�سي لأ�ساتذة الدبلوم العام يف الرتبية بجامعة امللك خالد.

اأهمية الدرا�صة: تكمن اأهمية هذه الدرا�صة يف عدد من اجلوانب، نوجزها فيما يلي:
• اإع���داد قائمة مبعايري جودة الأداء التدري�س���ي لالأ�س���تاذ اجلامعي؛ وهذا �س���يفيد 	

الباحث���ني  يف ه���ذا املج���ال، كما �س���يفيد اجلامع���ات التي ت�س���عى لتطبيق اجلودة 
ال�ساملة يف جمال الأداء التدري�سي الذي يعترب من اأهم وظائف واأدوار اأية جامعة.

• تزوي���د امل�س���وؤولني يف كلية الرتبية جامعة امللك خالد مبوؤ�س���رات عل���ى مدى تطبيقها 	
للجودة يف هذا املجال، كما اأن هذه املوؤ�س���رات �س���تفيد الباحثني واجلامعات الأخرى 
يف اإجراء مقارنات حملية وعاملية، والتي تعترب من موؤ�سرات اجلودة لدى اجلامعات.

• تعطي هذه الدرا�سة موؤ�سرًا ملدى تطابق اأو عدم تطابق التقومي الذاتي لالأ�ستاذ 	
وتقومي طالبه له، وهذا �س���يفيد يف الدرا�س���ات التالية، كما �س���يفيد اجلامعات 

بالكتفاء من عدمه باأحد هذين التقييمني للدللة على مدى تطبيق اجلودة.

حدود الدرا�صة
اقت�سرت الدرا�سة احلالية على الطالب امللتحقني بالدبلوم العام يف الرتبية بجامعة 
امللك خالد يف الف�سل الدرا�سي الأول من العام الدرا�سي 1432-1433ه�، كما اقت�سرت 
على اأ�ساتذة ثالثة مقررات كونها متثل ثالثة اأق�سام علمية؛ حتى يتم املقارنة بني وجهات 

معايري اجلودة يف الأداء التدري�صي لأ�صاتذة مقررات الدبلوم العام يف الرتبية بجامعة امللك خالد ومدى توافرها لديهم من وجهة نظرهم ونظر طالبهم
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نظر الطالب يف الأداء التدري�س���ي لأ�س���اتذتهم باختالف الأق�س���ام الذين ينتمون اإليها، 
وه���ذه املق���ررات هي: )اأ�س����ض املناهج، واأ�س���ول الرتبي���ة، وعلم النف����ض الرتبوي(. كما 

اقت�سر التقومي على املعايري التي حددت يف اأداة الدرا�سة املعدة من قبل الباحث.

م�صطلحات الدرا�صة
معايــري اجلودة:وتع���رف معايري اجل���ودة يف التعلي���م باأنها: »جمموع���ة من املعايري 
التعليمي���ة والرتبوي���ة الهادفة اإىل تطوير برامج اإعداد املعل���م، وتطوير الأهداف، ونظام 
اإع���داد اأع�س���اء هيئ���ة التدري����ض والعاملني، ورفع م�س���توى ج���ودة التعلي���م وخمرجاته، 
وتطويره وحت�س���ينه« )ن�سر، 2007، �ض405(.ويعرفها الباحث اإجرائيًا باأنها: جمموعة 
من املوا�س���فات، وال�سمات، وال�س���رتاطات التعليمية، والرتبوية الهادفة اإىل تعرف مدى 

حتقيق اجلودة يف الأداء التدري�سي لع�سو هيئة التدري�ض يف اجلامعة.
الأداء التدري�صي:ع���رف كل م���ن دي���اب، والبن���ا )2001( الأداء التدري�س���ي باأن���ه: 
»�سلوك اأو جهد مبذول من قبل املعلم، لتحقيق الأهداف املن�سودة وفقًا ملجموعة القواعد 
والقوانني املنظمة لعمله )التخطيط والإعداد، وتنفيذ التدري�ض، وتقومي الأداء للمتعلمني، 
وما يرتبط بذلك من م�سوؤوليات مهنية(« )�ض35(.ويعرف الأداء التدري�سي اإجرائيًا يف 
هذه الدرا�س���ة باأنه: كل ما يقوم به املعلم من ن�س���اط لتحقيق الأهداف املن�س���ودة منه يف 
مقرر معني، �س���واء كان ذلك الن�س���اط يف الإعداد، اأو التنفيذ، اأو التقومي، اأو التعامل مع 

الطالب، اأو غريها من م�سئوليات مهنية اأكادميية.
الدبلــوم العــام يف الرتبيــة بجامعــة امللك خالد:ه���و دبلوم فوق اجلامع���ي يوؤهل فيه 
الطالب املتخرج من البكالوريو�ض ب�س���هادة غري تربوية  للعمل يف جمال التدري�ض، �س���واء 

كان تخ�س�سه علميًا، اأو اأدبيًا، ومدته عام درا�سي.

الدرا�صات ال�صابقة
اأج���رى بريكيت )2010( درا�س���ة هدف���ت اإىل حتديد معايري اجلودة ال�س���املة التي 
ينبغ���ي حتقيقها لدى الط���الب املعلمني للغة العربية بكلية الرتبي���ة جامعة طيبة باململكة 
العربية ال�س���عودية يف اأثناء تدري�سهم مادة القراءة، وتعرف مدى حتقيق معايري اجلودة 
ال�ساملة لديهم يف مراحل )التخطيط، والتنفيذ، والتقومي( وو�سع ت�سور مقرتح لتطوير 
م�س���توى الأداء التدري�س���ي لديهم، وقد تكونت عينة درا�س���ته من )30( طالبًا معلمًا من 
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الذي���ن يتدرب���ون يف الرتبي���ة امليدانية باملرحلة املتو�س���طة يف املدينة املنورة، وقد �س���مم 
بطاقة مالحظة وطبقها يف الف�سل الدرا�سي الثاين من عام 1431ه�، وخل�ست الدرا�سة 
اإىل حتديدها لعدد من معايري اجلودة ال�ساملة التي ينبغي توافرها لدى الطالب املعلمني 
ملادة القراءة يف اأثناء تدري�سهم، وقد بلغت )44( موؤ�سرًا، كما تو�سلت اإىل ت�سور مقرتح 
لتطوير الأداء التدري�س���ي لعينة الدرا�س���ة.وقام احلويطي )2010( بدرا�س���ة هدفت اإىل 
حتديد مهام ع�س���و هيئة التدري�ض واملهارات املطلوبة منه يف الأداء التدري�س���ي يف �س���وء 
متطلبات اجلودة ال�س���املة، وتعرف نقاط ال�س���عف والقوة يف الأداء التدري�س���ي لأع�ساء 
هيئ���ة التدري����ض يف كلية الرتبي���ة والآداب يف جامعة تبوك باململكة العربية ال�س���عودية يف 
�س���وء معايري اجلودة ال�س���املة، وقد طبقت الدرا�س���ة على )40( ع�س���و هيئ���ة تدري�ض، 
ع���ن طريق ا�س���تبانة، وقد كان م���ن اأهم نتائجها اأنها مل ت�س���ل باأداء اأغل���ب اأفراد عينة 
البح���ث اإىل الن�س���بة املعياري���ة املحددة.واأج���رت  العيدرو����ض )2009( درا�س���ة كان من 
اأهدافها تعرف اأ�س���اليب التقومي لأداء اأع�س���اء هيئة التدري�ض امل�س���تخدمة بكلية الرتبية 
جامع���ة اأم القرى باململكة العربية ال�س���عودية، وقد تو�س���لت اإىل اأن كلي���ة الرتبية جامعة 
اأم الق���رى مل تعتم���د عل���ى معايري مقننة واأ�س���اليب هادف���ة يف تقومي اأداء اأع�س���اء هيئة 
التدري����ض من خالل مركز متخ�س����ض يف التقومي. وقد اأو�س���ت ب�س���رورة وجود معايري 
مقننة مو�سوعية و�س���ادقة لتقومي اأداء اأع�ساء هيئة التدري�ض.اأجرى كل من اجلرجاوي 
ون�سوان )2007( درا�سة هدفت اإىل تعرف معايري اجلودة ال�ساملة وموؤ�سراتها يف التعليم 
اجلامعي، وتعرف التقديرات التقوميية لأداء اأ�ساتذة اجلامعات يف �سوء بع�ض املتغريات 
)اجلن�ض، ونوع اجلامعة، واخلربة، والتخ�س����ض( وو�س���ع مقرتحات ت�س���هم يف حت�سني 
اأداء اأ�س���اتذة اجلامعات وفق معايري اجلودة ال�س���املة وموؤ�س���راتها يف التعليم اجلامعي، 
وقد ا�س���تخدم الباحثان ال�س���تبانة جلمع بيانات عينة الدرا�س���ة البالغ���ة  )250( معلمًا 
ومعلمًة يف تخ�س�س���ات خمتلفة، وقد كان من اأبرز نتائجها اأنه ل يوجد تاأثري للخربة ول 
للتخ�س����ض  على الأداء التدري�س���ي.وقام العمايرة )2006( بدرا�س���ة هدفت اإىل تعرف 
درجة اأداء اأع�س���اء هيئة التدري�ض بجامعة الإ�سراء اخلا�س���ة بالأردن ملهامهم التعليمية 
من وجهة نظرهم ونظر طالبهم، ولتحقيق ذلك مت توزيع ا�س���تبانة على عينة الدرا�س���ة 
البالغ���ة )59( ع�س���و هيئة تدري�ض، و)271( طالبًا وطالبة، وقد تو�س���لت الدرا�س���ة اإىل 
وجود فروق ذات دللة اإح�س���ائية يف درجة تقييم اأداء اأع�س���اء هيئة التدري�ض لأنف�سهم، 
وتقيي���م الطلب���ة لأداء اأع�س���اء هيئة التدري�ض وكانت ل�س���الح اأع�س���اء هيئ���ة التدري�ض.
واأجرى ال�سافعي )2006( درا�سة حول متطلبات التقومي املو�سوعي لأداء هيئة التدري�ض 
و�س���روطه من وجهة نظر كل من اأع�ساء هيئة التدري�ض والقائمني على العملية التقوميية 

معايري اجلودة يف الأداء التدري�صي لأ�صاتذة مقررات الدبلوم العام يف الرتبية بجامعة امللك خالد ومدى توافرها لديهم من وجهة نظرهم ونظر طالبهم

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )١( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م



105

بكلية الرتبية بجامعة امللك �س���عود باململكة العربية ال�س���عودية. وقد طبقت الدرا�سة على 
)207( ع�سو هيئة تدري�ض من الذكور. وقد اأظهرت نتائج الدرا�سة وجود فروق جوهرية 
ب���ني وجهتي نظر كل من اأع�س���اء هيئة التدري�ض والقائمني بالعملي���ة التقوميية يف اأغلب 
جوان���ب الأداء ومظاه���ره، كما ظهرت ف���روق جوهرية يف م�س���ادر املعلومات التي ميكن 
ال�س���تناد اإليه���ا يف التقومي ب���ني وجهتي نظر كل من اأع�س���اء هيئ���ة التدري�ض والطالب.
كم���ا ق���ام الق���رين واآخ���رون )2006( بدرا�س���ة هدفت اإىل تطوي���ر منظومة اأداء ع�س���و 
هيئة التدري�ض يف جامعة امللك �س���عود ت�س���تند اإىل اأ�س�ض علمية تت�س���م بال�سدق والثبات 
واملو�س���وعية، وتعتمد على م�سادر متنوعة من البيانات التي ت�ستخدم يف عملية التقومي. 
وقد تكونت عينة الدرا�س���ة من )594( من اأع�س���اء هيئة التدري�ض، و)7496( طالبًا من 
كليتي الرتبية والهند�س���ة بجامعة امللك �س���عود باململكة العربية ال�س���عودية، وا�ستخدمت 
ال�س���تبانة كاأداة جلمع البيانات. وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل اإن�ساء قاعدة بيانات مركزية 
تراكمية للمعلومات امل�ستخل�سة من مناذج التقومي ومتكني هذه القاعدة من عمل تقارير 
مطبوعة، واإلكرتونية متنوعة عن النتائج، وتقارير مف�سلة بكافة امل�ستويات يف اجلامعة.
اأم���ا اجلف���ري )2002( فقد اأجرت درا�س���ة هدف���ت اإىل تعرف اآراء طالبات الدرا�س���ات 
العليا يف الأداء التدري�سي لأع�ساء هيئة التدري�ض يف جامعة اأم القرى مبكة املكرمة. وقد 
تكونت عينة الدرا�س���ة من )298( طالبة من طالبات املاج�س���تري، وجمعت البيانات عن 
طريق ا�س���تبانة. وقد تو�س���لت الدرا�سة اإىل اأن امل�س���توى العام لالأداء التدري�سي لأع�ساء 
هيئ���ة التدري����ض بجامع���ة اأم الق���رى يقع يف م�س���توى الأداء املتو�س���ط.كما قاما �س���حاتة 
واملزروعي )2002( بدرا�س���ة هدفت اإىل تعرف اأراء ع�س���وات هيئة التدري�ض و القيادات 
بكليات البنات حيال التقومي الذاتي، من خالل الك�سف عن مدى منا�سبة ا�ستخدام هذا 
الأ�سلوب بني ع�سوات هيئة التدري�ض واإبراز اأهميته وجمالته وو�سائله كما تراها قيادات 
وع�س���وات هيئة التدري�ض يف كليات البنات باململكة العربية ال�س���عودية. وقد تكونت عينة 
البحث ع�س���وات هيئة التدري�ض احلا�س���الت على درجة الدكتوراه جميعهن ومن قيادات 
الكلي���ات البال���غ عددهم )236(ع�س���وًا. وقد تو�س���لت الدرا�س���ة اإىل اأن التقومي الذاتي 
والوعي بقيمته له اأهمية يف الأداء اجلامعي على م�س���توى الأع�س���اء وامل�س���توى القيادي. 
وقد كان من تو�سياتها تو�سيع مفهوم الأداء اجلامعي حتى ل ياأتي اهتمام ع�سوات هيئة 
التدري�ض والقيادات على ح�ساب الوظيفة البحثية، ووظيفة خدمة املجتمع وتنمية البيئة. 
ومطالبة ع�س���و هيئة التدري�ض والقيادات بتقدمي بطاقة التقومي الذاتي للم�س���ئولت عن 
كليات البنات بعد ملئهن لهذه البطاقات مبا يعطي �س���ورة وا�س���حة وواقعية عن ع�س���و 
هيئة التدري�ض.وقام املخاليف )2002( بدرا�سة هدفت اإىل بناء اأداة لتقومي كفاءة الأداء 

د. حممد ح�صن اآل �صفران 
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التدري�سي لع�سو هيئة التدري�ض يف جامعة �سنعاء باليمن، وقد بلغت عينة درا�سته )71( 
ع�س���و هيئة تدري�ض من كلية الرتبية بنف�ض اجلامعة، وقد تو�س���لت الدرا�س���ة اإىل تق�سيم 
الكفاي���ات التدري�س���ية اإىل �س���بعة اأبعاد، وه���ي: العالقة مع الط���الب، واملعرفة يف جمال 
التخ�س�ض، والتخطيط للتدري�ض، والتنظيم للتدري�ض، وتنفيذ التدري�ض، وكفاية التقومي، 
واآداب واأح���كام التدري�ض اجلامعي.ويف درا�س���ة قامت بها اخلثيل���ة )2000( هدفت اإىل 
حتديد بع�ض املهارات التدري�س���ية الفعلية التي ميار�سها الأ�ستاذ اجلامعي، واملثالية التي 
ينبغي اأن ميار�سها، وذلك من خالل وجهة نظر الطالبة اجلامعية. وقد اأجريت الدرا�سة 
على طالبات جامعة امللك �س���عود باململكة العربية ال�سعودية املتوقع تخرجهن يف الف�سل 
الدرا�س���ي الأول م���ن العام اجلامع���ي 1419/1418ه� يف مدينة الريا����ض، وقد بلغ عدد 
العينة )218( طالبًة من اأربعة ع�س���ر تخ�س�س���ًا يف كليات: الآداب، والرتبية، والأق�سام 
العلمية، والعلوم الإدارية. ومت ا�س���تخدام ا�س���تبانة تكونت من )60( فقرة مق�س���مة على 
�س���تة حم���اور هي: مناذج التدري����ض، واأمناط املحا�س���رات، وتطوير مه���ارات التدري�ض، 
وتنظيم وبناء املحا�س���رات، وم�س���توى الأداء والإلقاء، والتقومي. وقد تو�س���لت الدرا�س���ة 
اإىل جمموع���ة من النتائج ومنها: اأن الأمناط املختلفة للمحا�س���رة )التقليدي، واملتنوع، 
والفعال، وامليداين( ل ت�سل اإىل م�ستوى حت�سيل املعرفة املن�سودة. وقد اأو�ست الدرا�سة 
ب�س���رورة تنظيم املحا�س���رة تنظيمًا مبنيًا على العمق املنا�سب للمادة العلمية، من حيث 

العر�ض، وال�سرح، والوقت، والهتمام بالتغذية الراجعة.

التعليق على الدرا�صات ال�صابقة
اأك���دت معظم الدرا�س���ات على اأهمي���ة تقومي الأداء التدري�س���ي باخت���الف املراحل 
التعليمية �س���واء يف التعليم العام اأو التعليم العايل. كما اأكدت على اأهمية تطبيق اجلودة 

يف التعليم خ�سو�سًا يف الأداء التدري�سي، ملا له من اأهمية يف جودة املخرج النهائي.
• جمعت الدرا�سات ال�سابقة عددًا من املعايري جلودة الأداء التدري�سي من خالل 	

الأدبيات والدرا�سات التي �سبقتها، ومن خالل اآراء امل�ستفيدين واملقومني.
• معظم الدرا�سات اأخذت باآراء الطالب والأ�ساتذة يف عملية تقومي الأداء التدري�سي.	
• معظم الدرا�س���ات ا�س���تخدمت املنهج الو�س���في، و ال�س���تبانة جلمع املعلومات، 	

ودرا�سة واأحدة ا�ستخدمت بطاقة املالحظة.
• اأو�س���ت بع�ض الدرا�سات باأن يكون هناك معايري حمددة ووا�سحة ي�ستفاد منها 	

يف عملية تقومي الأداء التدري�سي.

معايري اجلودة يف الأداء التدري�صي لأ�صاتذة مقررات الدبلوم العام يف الرتبية بجامعة امللك خالد ومدى توافرها لديهم من وجهة نظرهم ونظر طالبهم
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• لوح���ظ باأنه يف درا�س���ة لتقومي الأداء لأع�س���اء هيئة التدري�ض الذين يدر�س���ون 	
بالدرا�س���ات العليا بجامعة اأم القرى من قبل الطالبات تبني باأن م�س���توى الأداء 
التدري�س���ي يقع يف املتو�سط، ودرا�س���ة )احلويطي، 2010( اأظهرت نتائجها باأن 

نتائج اأداء اأع�ساء هيئة التدري�ض مل ت�سل اإىل الن�سبة املعيارية املطلوبة.
• اأكدت درا�سة )�سحاتة واملزروعي،2002( على اأهمية التقومي الذاتي.	
• اأك���دت درا�س���ة )اجلرجاوي؛ ن�س���وان، 2007( عل���ى اأنه ل يوج���د تاأثري للخربة 	

والتخ�س�ض على الأداء التدري�سي.
• اأكدت نتائج درا�سة )العمايرة، 2006( على وجود تباين يف تقومي اأع�ساء هيئة 	

التدري�ض لأدائهم وتقومي طالبهم لأدائهم.

اإجراءات الدرا�صة
منه���ج الدرا�س���ة: اتب���ع الباحث املنهج الو�س���في، من خ���الل ا�ستق�س���اء اآراء عينة 

الدرا�سة ومن خالل ال�ستبانة.
جمتمع الدرا�س���ة، وعينتها:ا�س���تهدفت الدرا�س���ة ط���الب الدبلوم الع���ام يف الرتبية 

جامعة امللك خالد، واأ�ساتذتهم، وتف�سيل جمتمعها، وعينتها كما يلي:
الطالب: تكون جمتمع الدرا�سة من حوايل )163( طالبًا من الطالب امللتحقني   .1
بالدبل���وم الع���ام يف الرتبي���ة بجامعة املل���ك خالد يف الف�س���ل الدرا�س���ي الأول من العام 
الدرا�سي )1433/32ه�(، وقد مت اأخذ املجتمع كله لإمكانية تطبيق الدرا�سة عليه كاماًل 
ونظرًا ل�س���غره، وقد ا�س���تبعد الباحث منه الط���الب الغائبني، اأو من مل ي�س���تجب منهم 
للم�ساركة يف الدرا�سة؛ وبذلك طبقت اأداة الدرا�سة على )154( طالبًا. واجلدول التايل 

يو�سح تفا�سيل هذا املجتمع:
)جدول 1( 

تفا�صيل جمتمع الدرا�صة من الطالب

عدد الطالبالتخ�ص�س
111 طالبًانظري
43 طالبًاعلمي

154 طالبًااملجموع
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اأع�صــاء هيئــة التدري�س: مت اختيار اأ�س���اتذة مقررات )اأ�س����ض املناهج، اأ�س���ول   .2
الرتبية، وعلم النف�ض الرتبوي( نظرًا ل�سعوبة تطبيق الأداة على املواد الدرا�سية جميعها، 
حي���ث اإن ه���ذه املواد متثل اأق�س���ام كلية الرتبي���ة جامعة امللك خالد امل�س���اركة يف تدري�ض 
الدبلوم العام يف الرتبية، وحتى ُيتاح للباحث مقارنة اأراء الطالب مع اأراء اأ�ساتذتهم لذا 
راأى الباحث اأن من الأف�س���ل اأن ياأخذ )عينة ق�س���دية( من الأ�س���اتذة، وقد تكونت عينة 

الدرا�سة من )17( اأ�ستاذًا. واجلدول التايل يو�سح تفا�سيل عينة الأ�ساتذة:
)جدول 2( 

تفا�صيل عينة الأ�صاتذة
عدد الأ�صاتذةالتخ�ص�س

)6( اأ�ساتذةمقرر اأ�س�ض املناهج
)6( اأ�ستاذةمقرر اأ�سول الرتبية

)5( اأ�ساتذةمقرر علم النف�ض الرتبوي
)17( اأ�ستاذًااملجموع

اأداة الدرا�صة
ا�س���تبانة معاي���ري الأداء التدري�س���ي لالأ�س���تاذ اجلامعي:ق���ام الباحث باإع���داد اأداة 
Kentucky Education Profes� )الدرا�سة من خالل اطالعه على معايري الأداء التدري�سي 
 ;sional Standards, 2008؛ وهيئ���ة التعلي���م القطرية، 2007؛ (. كما مت تطبيق ا�س���تبيان 
مفتوح على عينة ا�س���تطالعية من طالب الدبلوم الع���ام يف الرتبية بجامعة امللك خالد، 
وعدد من اأ�س���اتذة كلية الرتبية جامعة امللك خالد لتعرف اأهم معايري الأداء التدري�سي، 

ومن خالل ذلك مت �سياغة )5( معايري رئي�سة و )53( موؤ�سرًا.
�صبط ال�صتبانة

ال�سدق: �سدق املحكمني )ال�سدق الظاهري لالأداة(:مت عر�ض املقيا�ض يف �سورته 
الأولية على)10( حمكمني من الأ�س���اتذة بق�سمي املناهج وطرق التدري�ض، و علم النف�ض 
الرتب���وي، وقد مت تعديل �س���ياغة بع�ض املف���ردات بناًء على اآراء بع����ض املحكمني)1(، ثم 

اأعيدت الأداة على املحكمني مرة اأخرى، ومت التفاق عليها. 

)1(  اأ.د.متام اإ�سماعيل )مناهج وطرق تدري�ض علوم(. اأ.د. حمرز الغنام )مناهج وطرق تدري�ض علوم(. اأ.د. اأحمد 
جاب���ر )مناهج وطرق تدري�ض اجتماعيات(. اأ. د. ال�س���يد عبد الدائم )اأح�س���اء تربوي(. د. ال�س���يد الف�س���ايل 
)قيا����ض وتقومي(. د. اأحمد �س���ادق )مناه���ج وطرق تدري�ض تقنيات التعليم(. د. �س���عيد حام���د )مناهج وطرق 

تدري�ض علوم(. د. ح�سن م�سلم )مناهج وطرق تدري�ض لغة عربية(.

معايري اجلودة يف الأداء التدري�صي لأ�صاتذة مقررات الدبلوم العام يف الرتبية بجامعة امللك خالد ومدى توافرها لديهم من وجهة نظرهم ونظر طالبهم
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الثبات: قام الباحث بح�صاب ثبات ال�صتبانة بطريقتني كما يلي:
بطريقة معامل األفا كرونباخ )يف حالة حذف املوؤ�س���ر(: مت ح�س���اب الثبات بطريقة 
األفا كرونباخ )يف حالة حذف املوؤ�سر(، لكل معيار من معايري اجلودة يف الأداء التدري�سي، 

واجلداول التالية تو�سح النتائج.

اأوًل: معيار التمكن من املادة العلمية
)جدول 3( 

معامل األفا كرونباخ )يف حالة حذف املوؤ�صر( ملعيار التمكن من املادة العلمية
معامل األفااملوؤ�صرالرقم

0،88اأجيب عن اأية اأ�سئلة للطالب تتعلق باملحتوى العلمي1
0،89اأربط مو�سوعات املقرر بع�سها بع�سا2
0،90اأ�ست�سهد باأمثلة ت�ساعد الطالب على فهم املعلومات وتثبيتها3
0،86اأثري املادة العلمية مبا هو جديد4
0،87اأحلل املادة العلمية اإىل عنا�سرها الرئي�سة5
0،87اأو�سح املفاهيم الرئي�سة للمادة العلمية6

0،90معامل األفا كرونباخ ملعيار التمكن من املادة العلمية ككل

ويت�س���ح من نتائج اجلدول ال�س���ابق اأن معامل األفا كرونباخ )يف حالة حذف املوؤ�سر( لكل 
موؤ�سر من موؤ�سرات معيار التمكن من املادة العلمية اأقل من معامل األفا كرونباخ ملعيار التمكن 

من املادة العلمية ككل، مما يعني ثبات موؤ�سرات معيار التمكن من املادة العلمية جميعها.

ثانيًا: معيار التخطيط للتدري�س
)جدول 4(  

معامل األفا كرونباخ )يف حالة حذف املوؤ�صر( ملعيار التخطيط للتدري�س
معامل األفااملوؤ�صرالرقم

0،84اأو�سح اأهداف املقرر واأهميته للطالب يف اأول لقاء7
0،86اأحدد مو�سوعات املقرر يف بداية الف�سل الدرا�سي8
0،84اأق�سم املحتوى على اأ�سابيع الدرا�سة ب�سورة منا�سبة9

0،84اأحدد اأ�سابيع الختبارات الف�سلية يف بداية الف�سل الدرا�سي10
0،85اأو�سح اأ�ساليب التقومي التي �ساأتبعها خالل الف�سل الدرا�سي11
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معامل األفااملوؤ�صرالرقم
0،82اأحدد املراجع الأ�سا�سية والثانوية التي �سيعتمد عليها يف تدري�ض املقرر12
0،84اأنظم املادة العلمية ب�سكل منطقي ينا�سب مرحلة تعليم الطالب13
0،85اأو�سح عنا�سر املحا�سرة قبل البدء يف ال�سرح14

0،86معامل األفا كرونباخ ملعيار التخطيط للتدري�ض ككل

ويت�سح من نتائج اجلدول ال�سابق اأن معامل األفا كرونباخ )يف حالة حذف املوؤ�سر( لكل 
موؤ�س���ر من موؤ�سرات معيار التخطيط للتدري�ض اأقل من اأو ي�ساوي معامل األفا كرونباخ ملعيار 

التخطيط للتدري�ض ككل، مما يعني ثبات موؤ�سرات معيار التخطيط للتدري�ض جميعها.

ثالثًا: معيار تنفيذ التدري�س
)جدول 5( 

معامل األفا كرونباخ )يف حالة حذف املوؤ�صر( ملعيار تنفيذ التدري�س
معامل األفااملوؤ�صرالرقم

0،95اأراعي الفروق الفردية بني الطالب يف اأثناء ال�سرح15
0،95اأدير املحا�سرة واأ�سبطها ب�سكل جيد16
0،95اأعر�ض العنا�سر املهمة للمحا�سرة من خالل و�سيلة عر�ض منا�سبة17
0،95اأ�سجع الطالب على التفاعل وامل�ساركة الإيجابية واملناق�سة داخل القاعة18
0،95اأنوع طرائق التدري�ض التي اأ�ستخدمها يف اأثناء ال�سرح19
0،95اأراعي التدرج/الت�سل�سل املنطقي عند عر�ض املادة العلمية20
0،95اأهيئ البيئة الف�سلية )اأحث الطالب على تنظيم القاعة وترتيبها ب�سكل منا�سب(21
0،95اأحتدث ب�سوت وا�سح وم�سموع طوال املحا�سرة22
0،95اأوظف الو�سائل واملواد والأدوات التعليمية يف الوقت املنا�سب23
0،95اأ�ستخدم اأ�ساليب تعزيز منا�سبة ومتنوعة يف اأثناء ال�سرح24
0،95اأعر�ض املحتوى مبا ينا�سب م�ستوى قدرات الطالب25
0،95اأنهي التدري�ض بتلخي�ض ما مت �سرحه26
0،95اأربط مو�سوع املحا�سرة مبا �سبقه27
0،95األقي املحا�سرة ب�سكل جذاب، ومتنوع، ومنا�سب للمواقف التعليمية28
0،95اأو�سح للطالب قواعد العمل والتدري�ض املتبعة يف املحا�سرة واألتزم بها29
0،95اأ�سجع الطالب على التعلم الذاتي )قراءة، ومتابعة ومواقع، وبرامج، .. اإلخ(30
0،95اأطلب من الطالب تكليفات منا�سبة لتطبيق ما مت تعلمه31
0،95اأحتدث بلغة �سليمة خالية من الأخطاء32

معايري اجلودة يف الأداء التدري�صي لأ�صاتذة مقررات الدبلوم العام يف الرتبية بجامعة امللك خالد ومدى توافرها لديهم من وجهة نظرهم ونظر طالبهم
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معامل األفااملوؤ�صرالرقم
0،95اأجيد تق�سيم زمن املحا�سرة على عنا�سرها33
0،95اأمني مهارات البحث، وال�ستك�ساف من خالل حما�سراتي34

0،95معامل األفا كرونباخ ملعيار تنفيذ التدري�ض ككل

ويت�س���ح من نتائج اجلدول ال�سابق اأن معامل األفا كرونباخ )يف حالة حذف املوؤ�سر( 
لكل موؤ�س���ر من موؤ�س���رات معيار تنفيذ التدري�ض ي�ساوي معامل األفا كرونباخ ملعيار تنفيذ 

التدري�ض ككل، مما يعني ثبات موؤ�سرات معيار تنفيذ التدري�ض جميعها.

رابعًا: معيار تقومي التدري�س
)جدول 6( 

معامل األفا كرونباخ )يف حالة حذف املوؤ�صر( ملعيار تقومي التدري�س
معامل األفااملوؤ�صرالرقم

اأقدم لطالبي تغذية راجعة منا�س���بة يف الوقت املنا�س���ب )اأ�س���حح ب�سرعة، واأحل 35
0،79الختبارات مع طالبي بعد نهاية الختبار(

0،83اأهيئ الطالب نف�سيًا لالختبار36
0،79اأوفر ما يحتاجه الطالب لالختبارات )اأوراق اإجابة، واأ�سئلة مطبوعة،. اإلخ(37
0،78اأ�سمم الختبارات، واأ�سيغها ب�سكل منا�سب38
0،79اأنوع يف اأدوات التقومي التي اأ�ستخدمها )اختبارات باأنواعها، وتكليفات،.اإلخ(39
0،83اأقيم م�ستوى الطالب مبو�سوعية40

0،83معامل األفا كرونباخ )يف حالة حذف املوؤ�سر( ملعيار تقومي التدري�ض ككل

ويت�س���ح من نتائج اجلدول ال�سابق اأن معامل األفا كرونباخ )يف حالة حذف املوؤ�سر( 
لكل موؤ�س���ر من موؤ�س���رات معيار تقومي التدري�ض اأقل من اأو ي�س���اوي معامل األفا كرونباخ 

ملعيار تقومي التدري�ض ككل، مما يعني ثبات موؤ�سرات معيار تقومي التدري�ض جميعها.

د. حممد ح�صن اآل �صفران 
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خام�صًا: معيار العالقة مع الطالب وتطبيق اأنظمة اجلامعة
)جدول 7( 

معامل األفا كرونباخ )يف حالة حذف املوؤ�صر( ملعيار العالقة مع الطالب وتطبيق اأنظمة اجلامعة
معامل األفااملوؤ�صرالرقم

0،88اأح�سر املحا�سرة من بدايتها41
0،88اأ�ستثمر وقت املحا�سرة كاماًل42
0،89األتزم بوعودي مع الطالب43
0،89اأ�ستقبل الطالب خارج وقت املحا�سرة )ال�ساعات املكتبية(44
0،89اأحرتم الطالب، واأتفاهم معهم45
0،88اأتعامل مع الطالب مبرونة، وو�سوح46
0،88األتزم بلوائح اجلامعة واأنظمتها47
0،88اأقبل النقد البناء48
0،88اأحافظ على مبداأ القدوة يف الت�سرف، والتعامل مع الطالب49
0،89اأحدد طرق توا�سل الطالب معي50
0،88اأ�سيق الفجوة الجتماعية بيني وبني الطالب51
0،88اأمتتع بال�سرب يف تعاملي مع الطالب52
0،89اأمني روح التعاون بني الطالب53

0،89معامل األفا كرونباخ )يف حالة حذف املوؤ�سر( ملعيار العالقة مع الطالب وتطبيق اأنظمة اجلامعة ككل

ويت�س���ح من نتائج اجلدول ال�سابق اأن معامل األفا كرونباخ )يف حالة حذف املوؤ�سر( 
لكل موؤ�س���ر من موؤ�س���رات معيار العالقة مع الطالب وتطبيق اأنظمة اجلامعة اأقل من اأو 
ي�ساوي معامل األفا كرونباخ ملعيار العالقة مع الطالب وتطبيق اأنظمة اجلامعة ككل، مما 

يعني ثبات موؤ�سرات معيار العالقة مع الطالب وتطبيق اأنظمة اجلامعة جميعها.

ح�س���اب ثبات ال�ستبانة بطريقة التجزئة الن�سفية )�سبريمان-براون، جتمان(: مت 
ح�ساب الثبات اأي�سًا بطريقة التجزئة الن�سفية )�سبريمان-براون، جتمان(، لكل معيار 

من معايري اجلودة يف الأداء التدري�سي، واجلداول التالية تو�سح النتائج.

معايري اجلودة يف الأداء التدري�صي لأ�صاتذة مقررات الدبلوم العام يف الرتبية بجامعة امللك خالد ومدى توافرها لديهم من وجهة نظرهم ونظر طالبهم
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اأوًل: معيار التمكن من املادة العلمية
)جدول 8( 

معامل الثبات بطريقة التجزئة الن�صفية )�صبريمان-براون، جتمان( ملعيار التمكن من املادة العلمية
معامل الثباتطريقة معامل الثبات بطريقة التجزئة الن�صفية

0،91معامل الثبات بطريقة التجزئة الن�سفية )�سبريمان-براون(
0،90معامل الثبات بطريقة التجزئة الن�سفية )جتمان(

ثانيًا: معيار التخطيط للتدري�س
)جدول 9( 

معامل الثبات بطريقة التجزئة الن�صفية )�صبريمان-براون، جتمان( ملعيار التخطيط للتدري�س
معامل الثباتطريقة معامل الثبات بطريقة التجزئة الن�صفية

0،79معامل الثبات بطريقة التجزئة الن�سفية )�سبريمان-براون(
0،79معامل الثبات بطريقة التجزئة الن�سفية )جتمان(

ثالثًا: معيار تنفيذ التدري�س
)جدول 10( 

معامل الثبات بطريقة التجزئة الن�صفية )�صبريمان-براون، جتمان( ملعيار تنفيذ التدري�س
معامل الثباتطريقة معامل الثبات بطريقة التجزئة الن�صفية

0،97معامل الثبات بطريقة التجزئة الن�سفية )�سبريمان-براون(
0،97معامل الثبات بطريقة التجزئة الن�سفية )جتمان(

رابعًا: معيار تقومي التدري�س
)جدول 11( 

معامل الثبات بطريقة التجزئة الن�صفية )�صبريمان-براون، جتمان( ملعيار تقومي التدري�س
معامل الثباتطريقة معامل الثبات بطريقة التجزئة الن�صفية

0،89معامل الثبات بطريقة التجزئة الن�سفية )�سبريمان-براون(
0،88معامل الثبات بطريقة التجزئة الن�سفية )جتمان(

د. حممد ح�صن اآل �صفران 
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خام�صًا: معيار العالقة مع الطالب وتطبيق اأنظمة اجلامعة
)جدول 12( 

معامل الثبات بطريقة التجزئة الن�صفية )�صبريمان-براون، جتمان( ملعيار العالقة مع 
الطالب وتطبيق اأنظمة اجلامعة

معامل الثباتطريقة معامل الثبات بطريقة التجزئة الن�صفية
0،87معامل الثبات بطريقة التجزئة الن�سفية )�سبريمان-براون(

0،87معامل الثبات بطريقة التجزئة الن�سفية )جتمان(

ومن نتائج اجلداول ال�س���ابقة يت�س���ح ثبات موؤ�س���رات كل معيار من معايري اجلودة 
يف الأداء التدري�س���ي، كما يت�سح ثبات كل معيار من معايري اجلودة يف الأداء التدري�سي، 

وبالتايل يت�سح �سالحية ال�ستبانة للتطبيق على عينة الدرا�سة.
اإجراءات الدرا�صة: بعد اأن �سمم الباحث اأداة الدرا�سة وحتقق من �سدقها وثباتها، 

قام باتخاذ الإجراءات التالية:
• تطبي���ق الأداة على طالب الدبلوم العام يف الرتبية بجامعة امللك خالد يف نهاية 	

الف�س���ل الدرا�س���ي الأول من الع���ام الدرا�س���ي 1433/32ه� بعد اأن ُا�س���ُتكملت 
معظ���م املناهج وكذلك الختبارات الف�س���لية. وقد مت التطبيق من ِقبل الباحث 

يف حما�سرات ل يوجد فيها اأ�ساتذة املقررات الذين �سُيَقَومون.
• طبقت الأداة بعد ذلك على اأع�ساء هيئة التدري�ض.	
• جمعت البيانات، ومت حتليلها، وتف�سريها.	
• �سيغت نتائج الدرا�سة وتو�سياتها. 	

ولالإجابة عن اأ�صئلة البحث، قام الباحث مبا يلي:
الإجاب���ة ع���ن ال�س���وؤال الأول:م���ا م���دى توافر املعاي���ري الرئي�س���ة للج���ودة يف الأداء 
التدري�س���ي لأ�س���اتذة مق���ررات الدبلوم الع���ام يف الرتبية بجامعة املل���ك خالد من وجهة 
نظرهم؟ولالإجابة عن ال�س���وؤال ال�س���ابق قام الباحث بح�س���اب املتو�س���طات والنحراف 
املعي���اري ل���كل معيار رئي�ض من معايري اجل���ودة يف الأداء التدري�س���ي ومعايريه الفرعية، 
ثم قام بح�ساب متو�سط كل معيار فرعي ورئي�ض، والنتائج مو�سحة يف اجلداول التالية:

معايري اجلودة يف الأداء التدري�صي لأ�صاتذة مقررات الدبلوم العام يف الرتبية بجامعة امللك خالد ومدى توافرها لديهم من وجهة نظرهم ونظر طالبهم
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)جدول 13( 
املتو�صطات والنحرافات املعيارية للمعايري الفرعية لالأداء التدري�صي من وجه نظر الطالب

اأوًل : معيار التمكن من املادة العلمية

النحراف املتو�صطاملوؤ�صرالرقم
الرتتيباملعياري

4،540،785اأجيب عن اأية اأ�سئلة للطالب تتعلق باملحتوى العلمي1
4،690،633اأربط مو�سوعات املقرر بع�سها بع�سا2
4،690،633اأ�ست�سهد باأمثلة ت�ساعد الطالب على فهم املعلومات وتثبيتها3
4،000،826اأثري املادة العلمية مبا هو جديد4
4،770،442اأحلل املادة العلمية اإىل عنا�سرها الرئي�سة5
4،850،381اأو�سح املفاهيم الرئي�سة للمادة العلمية6

4،590،41املتو�سط العام ملعيار التمكن من املادة العلمية

ثانيًا : معيار التخطيط للتدري�س

النحراف املتو�صطاملوؤ�صرالرقم
الرتتيباملعياري

4،850،381اأو�سح اأهداف املقرر واأهميته للطالب يف اأول لقاء7
4،770،832اأحدد مو�سوعات املقرر يف بداية الف�سل الدرا�سي8
4،080،957اأق�سم املحتوى على اأ�سابيع الدرا�سة ب�سورة منا�سبة9

3،920،958اأحدد اأ�سابيع الختبارات الف�سلية يف بداية الف�سل الدرا�سي10
4،690،633اأو�سح اأ�ساليب التقومي التي �ساأتبعها خالل الف�سل الدرا�سي11
4،540،885اأحدد املراجع الأ�سا�سية والثانوية التي �سيعتمد عليها يف تدري�ض املقرر12
4،381،126اأنظم املادة العلمية ب�سكل منطقي ينا�سب مرحلة تعليم الطالب13
4،620،514اأو�سح عنا�سر املحا�سرة قبل البدء يف ال�سرح14

4،480،60املتو�سط العام ملعيار التخطيط للتدري�ض

ثالثًا : معيار تنفيذ التدري�س

النحراف املتو�صطاملوؤ�صرالرقم
الرتتيباملعياري

4،541،206اأراعي الفروق الفردية بني الطالب يف اأثناء ال�سرح15
4،540،785اأدير املحا�سرة واأ�سبطها ب�سكل جيد16
3،540،9720اأعر�ض العنا�سر املهمة للمحا�سرة من خالل و�سيلة عر�ض منا�سبة17
4،850،381اأ�سجع الطالب على التفاعل وامل�ساركة الإيجابية واملناق�سة داخل القاعة18

د. حممد ح�صن اآل �صفران 
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النحراف املتو�صطاملوؤ�صرالرقم
الرتتيباملعياري

4،380،9610اأنوع طرائق التدري�ض التي اأ�ستخدمها يف اأثناء ال�سرح19
4،380،778اأراعي التدرج/الت�سل�سل املنطقي عند عر�ض املادة العلمية20
اأهيئ البيئة الف�سلية )اأحث الطالب على تنظيم القاعة 21

4،310،8512وترتيبها ب�سكل منا�سب(
4،850،381اأحتدث ب�سوت وا�سح وم�سموع طوال املحا�سرة22
4،001،0016اأوظف الو�سائل واملواد والأدوات التعليمية يف الوقت املنا�سب23
4،380،9610اأ�ستخدم اأ�ساليب تعزيز منا�سبة ومتنوعة يف اأثناء ال�سرح24
4،231،0114اأعر�ض املحتوى مبا ينا�سب م�ستوى قدرات الطالب25
4،620،514اأنهي التدري�ض بتلخي�ض ما مت �سرحه26
4،690،633اأربط مو�سوع املحا�سرة مبا �سبقه27
4،460،977األقي املحا�سرة ب�سكل جذاب، ومتنوع، ومنا�سب للمواقف التعليمية28
اأو�سح للطالب قواعد العمل والتدري�ض املتبعة يف 29

4،380،879املحا�سرة، واألتزم بها
4،230،9313اأ�سجع الطالب على التعلم الذاتي )قراءة، متابعة مواقع، برامج، .. اإلخ(30
3،771،3019اأطلب من الطالب تكليفات منا�سبة لتطبيق ما مت تعلمه31
3،920،8617اأحتدث بلغة �سليمة خالية من الأخطاء32
4،151،1415اأجيد تق�سيم زمن املحا�سرة على عنا�سرها33
3،921،4418اأمني مهارات البحث، وال�ستك�ساف من خالل حما�سراتي34

4،310،64املتو�سط العام ملعيار تنفيذ التدري�ض

رابعًا : معيار تقومي التدر ي�س

النحراف املتو�صطاملوؤ�صرالرقم
الرتتيباملعياري

اأقدم لطالبي تغذية راجعة منا�سبة يف الوقت املنا�سب )اأ�سحح 35
4،540،784ب�سرعة، واأحل الختبارات مع طالبي بعد نهاية الختبار(

4،231،015اأهيئ الطالب نف�سيًا لالختبار36
4،690،853اأوفر ما يحتاجه الطالب لالختبارات)اأوراق اإجابة، واأ�سئلة مطبوعة...(37
4،690،482اأ�سمم الختبارات، و اأ�سيغها ب�سكل منا�سب38

اأنوع يف اأدوات التقومي التي اأ�ستخدمها )اختبارات 39
4،150،906باأنواعها، وتكليفات،.اإلخ(

4،850،381اأقيم م�ستوى الطالب مبو�سوعية40
4،530،53املتو�سط العام ملعيار تقومي التدري�ض

معايري اجلودة يف الأداء التدري�صي لأ�صاتذة مقررات الدبلوم العام يف الرتبية بجامعة امللك خالد ومدى توافرها لديهم من وجهة نظرهم ونظر طالبهم
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خام�صًا :معيار العالقة مع الطالب وتطبيق اأنظمة اجلامعة

النحراف املتو�صطاملوؤ�صرالرقم
الرتتيباملعياري

4،381،3311اأح�سر املحا�سرة من بدايتها41
4،311،2512اأ�ستثمر وقت املحا�سرة كاماًل42
4،850،553األتزم بوعودي مع الطالب43
4،620،778اأ�ستقبل الطالب خارج وقت املحا�سرة )ال�ساعات املكتبية(44
4،920،281اأحرتم الطالب، واأتفاهم معهم45
4،920،281اأتعامل مع الطالب مبرونة، وو�سوح46
4،540،8810األتزم بلوائح اجلامعة واأن�سمتها47
4،690،635اأقبل النقد البناء48
4،770،604اأحافظ على مبداأ القدوة يف الت�سرف، والتعامل مع الطالب49
4،690،635اأحدد طرق توا�سل الطالب معي50
4،231،1713اأ�سيق الفجوة الجتماعية بيني وبني الطالب51
4،620،517اأمتتع بال�سرب يف تعاملي مع الطالب52
4،620،778اأمني روح التعاون بني الطالب53

4،630،54املتو�سط العام ملعيار العالقة مع الطالب وتطبيق اأنظمة اجلامعة

ومن اجلدول ال�سابق ميكن حتديد ترتيب حتقق معايري اجلودة يف الأداء التدري�سي 
لأ�س���اتذة مق���ررات الدبلوم العام يف الرتبية بجامعة املل���ك خالد من وجهة نظرهم، من 

خالل نتائج اجلدول التايل:
)جدول 14(

املتو�صطات والنحرافات املعيارية معايري اجلودة يف الأداء التدري�صي لأ�صاتذة مقررات 
الدبلوم العام يف الرتبية بجامعة امللك خالد من وجهة نظرهم

الرتتيبالنحراف املعيارياملتو�صطاملوؤ�صررقم املوؤ�صر
4،590،412التمكن من املادة العلمية1
4،480،604التخطيط للتدري�ض2
4،310،645تنفيذ التدري�ض3
4،530،533تقومي التدري�ض4
4،630،541العالقة مع الطالب وتطبيق اأنظمة اجلامعة5

د. حممد ح�صن اآل �صفران 
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ويت�س���ح م���ن اجلدول ال�س���ابق اأن اأكرث معايري اجل���ودة حتققًا يف الأداء التدري�س���ي 
لأ�س���اتذة مقررات الدبلوم الع���ام يف الرتبية بجامعة امللك خالد م���ن وجهة نظرهم هي 
على الرتتيب التايل: الأول معيار »العالقة مع الطالب وتطبيق اأنظمة اجلامعة« مبتو�سط 
وزين )4،63( وتقدي���ر ممتاز، الثاين معيار »التمكن من املادة العلمية« مبتو�س���ط وزين 
)4،59( وتقدير ممتاز، الثالث معيار »تقومي التدري�ض« مبتو�س���ط وزين )4،53( وتقدير 
ممت���از، الرابع معي���ار »التخطي���ط للتدري����ض« مبتو�س���ط وزين )4،48( وتقدير ممتاز، 
اخلام����ض معيار »تنفيذ التدري�ض« مبتو�س���ط وزين )4،31( وتقدير ممتاز.ومتو�س���طات 
معايري الأداء التدري�س���ي الرئي�س���ة جميعها تقع �س���من نطاق املمتاز، وهذا يدل على اأن 
الأ�س���اتذة يرون باأنهم يوؤدون اأداًء تدري�س���يًا عاليًا. وهذا يتفق مع نتائج درا�سة العمايرة 

)2006( حيث كان تقييم اأع�ساء هيئة التدري�ض لأدائهم التدري�سي مرتفعًا.

الإجاب���ة ع���ن ال�س���وؤال الثاين:ما م���دى تواف���ر املعايري الرئي�س���ة للج���ودة يف الأداء 
التدري�سي لأ�ساتذة مقررات الدبلوم العام يف الرتبية بجامعة امللك خالد من وجهة نظر 
طالبهم؟ولالإجابة عن ال�س���وؤال ال�س���ابق قام الباحث بح�س���اب املتو�س���طات والنحراف 
املعي���اري لكل معيار رئي����ض من معايري اجلودة يف الأداء التدري�س���ي، ومعايريه الفرعية، 

والنتائج مو�سحة يف اجلداول التالية:
)جدول 15( 

املتو�صطات والنحرافات املعيارية للمعايري الرئي�صة والفرعية من وجه نظر الطالب

اأوًل : معيار التمكن من املادة العلمية

النحراف املتو�صطاملوؤ�صرالرقم
الرتتيباملعياري

4،500،601يجيب عن اأية اأ�سئلة للطالب تتعلق باملحتوى العلمي1
4،320،674يربط مو�سوعات املقرر بع�سها بع�سا2
4،420،562ي�ست�سهد باأمثلة ت�ساعد الطالب على فهم املعلومات وتثبيتها3
4،030،876يرثي املادة العلمية مبا هو جديد4
4،280،685يحلل املادة العلمية اإىل عنا�سرها الرئي�سة5
4،410،683يو�سح املفاهيم الرئي�سة للمادة العلمية6

4،330،53املتو�سط العام ملعيار التمكن من املادة العلمية

معايري اجلودة يف الأداء التدري�صي لأ�صاتذة مقررات الدبلوم العام يف الرتبية بجامعة امللك خالد ومدى توافرها لديهم من وجهة نظرهم ونظر طالبهم
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ثانيًا : معيار التخطيط للتدري�س

النحراف املتو�صطاملوؤ�صرالرقم
الرتتيباملعياري

4،360،721يو�سح اأهداف املقرر واأهميته للطالب يف اأول لقاء7
4،330،752يحدد مو�سوعات املقرر يف بداية الف�سل الدرا�سي8
4،210،793يق�سم املحتوى على اأ�سابيع الدرا�سة ب�سورة منا�سبة9

3،701،338يحدد اأ�سابيع الختبارات الف�سلية يف بداية الف�سل الدرا�سي10
3،980،966يو�سح اأ�ساليب التقومي التي �سيتبعها خالل الف�سل الدرا�سي11
4،011،105يحدد املراجع الأ�سا�سية والثانوية التي �سيعتمد عليها يف تدري�ض املقرر12
4،160،794ينظم املادة العلمية ب�سكل منطقي ينا�سب مرحلة تعليم الطالب13
3،890،937يو�سح عنا�سر املحا�سرة قبل البدء يف ال�سرح14

4،110،61املتو�سط العام ملعيار تخطيط التدري�ض
ثالثًا : معيار تنفيذ التدري�س

النحراف املتو�صطاملوؤ�صرالرقم
الرتتيباملعياري

3،890،9312يراعي الفروق الفردية بني الطالب يف اأثناء ال�سرح15
4،360،713يدير املحا�سرة وي�سبطها ب�سكل جيد16
3،411،2120يعر�ض العنا�سر املهمة للمحا�سرة من خالل و�سيلة عر�ض منا�سبة17
4،210،675ي�سجع الطالب على التفاعل وامل�ساركة الإيجابية واملناق�سة داخل القاعة18
3،720،9318ينوع طرائق التدري�ض التي ي�ستخدمها يف اأثناء ال�سرح19
4،170،736يراعي التدرج/الت�سل�سل املنطقي عند عر�ض املادة العلمية20
3،751،2117يهيئ البيئة الف�سلية )يحث الطالب على تنظيم القاعة وترتيبها ب�سكل منا�سب(21
4،400،722يتحدث ب�سوت وا�سح وم�سموع طوال املحا�سرة22
3،691،0519يوظف الو�سائل واملواد والأدوات التعليمية يف الوقت املنا�سب23
3،930،8910ي�ستخدم اأ�ساليب تعزيز منا�سبة ومتنوعة يف اأثناء ال�سرح24
4،120،787يعر�ض املحتوى مبا ينا�سب م�ستوى قدرات الطالب25
3،870،9814ينهي التدري�ض بتلخي�ض ما مت �سرحه26
4،010،929يربط مو�سوع املحا�سرة مبا �سبقه27
4،040،808يلقي املحا�سرة ب�سكل جذاب، ومتنوع ومنا�سب للمواقف التعليمية28
3،930،9511يو�سح للطالب قواعد العمل والتدري�ض املتبعة يف املحا�سرة، ويلتزم بها29
3،771،0116ي�سجع الطالب على التعلم الذاتي )قراءة، ومتابعة ومواقع، وبرامج، .. اإلخ(30
3،820،9715يطلب من الطالب تكليفات منا�سبة لتطبيق ما مت تعلمه31

د. حممد ح�صن اآل �صفران 
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4،480،721يتحدث بلغة �سليمة خالية من الأخطاء32
4،250،724يجيد تق�سيم زمن املحا�سرة على عنا�سرها33
3،890،9913ينمي مهارات البحث، وال�ستك�ساف من خالل حما�سراته34

3،990،614املتو�سط العام ملعيار تنفيذ التدري�ض
رابعًا : معيار تقومي التدري�س

النحراف املتو�صطاملوؤ�صرالرقم
الرتتيباملعياري

يقدم لطالبه تغذية راجعة منا�سبة يف الوقت املنا�سب )ي�سحح 35
3،930،945ب�سرعة، ويحل الختبارات مع طالبه بعد نهاية الختبار(

3،910،966يهيئ الطالب نف�سيًا لالختبار36
4،610،731يوفر ما يحتاجه الطالب لالختبارات )اأوراق اإجابة، واأ�سئلة مطبوعة،. اإلخ(37
4،170،842ي�سمم الختبارات، وي�سيغها ب�سكل منا�سب38
ينوع يف اأدوات التقومي التي ي�ستخدمها )اختبارات 39

4،000،894باأنواعها، تكليفات،.اإلخ(
4،110،843يقيم م�ستوى الطالب مبو�سوعية40

4،120،61املتو�سط العام ملعيار تقومي التدري�ض
خام�صًا : معيار العالقة مع الطالب، وتطبيق اأنظمة اجلامعة

النحراف املتو�صطاملوؤ�صرالرقم
الرتتيباملعياري

4،550،703يح�سر املحا�سرة من بدايتها41
4،530،694ي�ستثمر وقت املحا�سرة كاماًل42
4،490،786يلتزم بوعوده مع الطالب43
4،210،9611ي�ستقبل الطالب خارج وقت املحا�سرة )ال�ساعات املكتبية(44
4،550،622يحرتم الطالب، ويتفاهم معهم45
4،470،687يتعامل مع الطالب مبرونة، وو�سوح46
4،600،721يلتزم بلوائح اجلامعة واأنظمتها47
4،330،839يقبل النقد البناء48
4،520،615يحافظ على مبداأ القدوة يف الت�سرف، والتعامل مع الطالب49
4،120،9212يحدد طرق توا�سل الطالب معه50
3،931،1513ي�سيق الفجوة الجتماعية بينه وبني الطالب51
4،420،718يتمتع بال�سرب يف تعامله مع الطالب52
4،230،8410ينمي روح التعاون بني الطالب53

4،380،52املتو�سط العام ملعيار العالقة مع الطالب وتطبيق اأنظمة اجلامعة
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ومن اجلدول ال�سابق ميكن ترتيب حتقق معايري اجلودة يف الأداء التدري�سي لأ�ساتذة مقررات 
الدبلوم العام يف الرتبية بجامعة امللك خالد من وجهة نظرهم، كما �سياأتي يف اجلدول التايل:

)جدول 16(
املتو�صطات والنحرافات املعيارية معايري اجلودة يف الأداء التدري�صي لأ�صاتذة مقررات 

الدبلوم العام يف الرتبية بجامعة امللك خالد من وجهة نظرهم
الرتتيبالنحراف املعيارياملتو�صطاملعياررقم املعيار

4،330،532التمكن من املادة العلمية 1
4،110،614التخطيط للتدري�ض2
3،990،615تنفيذ التدري�ض3
4،120،613تقومي التدري�ض4
4،380،521العالقة مع الطالب، وتطبيق اأنظمة اجلامعة5

ويت�س���ح م���ن اجلدول ال�س���ابق اأن اأك���رث معايري اجلودة حتقق���ًا يف الأداء التدري�س���ي 
لأ�ساتذة مقررات الدبلوم العام يف الرتبية بجامعة امللك خالد من وجهة نظر طالبهم هي 
على الرتتيب التايل: الأول معيار »العالقة مع الطالب، وتطبيق اأنظمة اجلامعة« مبتو�سط 
وزين )4،38( وتقدي���ر ممت���از، الثاين معي���ار »التمكن من املادة العلمية« مبتو�س���ط وزين 
)4،33( وتقدي���ر ممتاز، الثالث معيار »تقومي التدري�ض« مبتو�س���ط وزين )4،12( وتقدير 
جيد جدًا، الرابع معيار »التخطيط للتدري�ض« مبتو�س���ط وزين )4،11( وتقدير جيد جدًا، 
اخلام�ض معيار »تنفيذ التدري�ض« مبتو�س���ط وزين )3،99( وتقدير جيد جدًا.ويالحظ من 
نتائج اجلدول ال�س���ابق اأن معايري اجلودة يف الأداء التدري�س���ي لأ�س���اتذة مقررات الدبلوم 
الع���ام يف الرتبية من وجه نظر طالبهم قد حتققت ب�س���كل ممت���از يف معيارين وجيد جدًا 
يف ثالثة معايري. مع مالحظة التفاق يف الرتتيب للمعايري الرئي�سة بني وجهة نظر كل من 
اأع�ساء هيئة التدري�ض والطالب، مع الختالف يف قيمة توافر كل معيار من معايري اجلودة 
يف الأداء التدري�س���ي لأ�ساتذة مقررات الدبلوم العام يف الرتبية بجامعة امللك خالد. وهذه 
النتيجة تدل على اأن الأداء التدري�سي لأ�ساتذة الدبلوم العام يف الرتبية بجامعة امللك خالد 

اأعلى من اأداء الأداء التدري�سي لأ�ساتذة اأم القرى من وجهة نظر الطلبة.
الإجابــة عــن ال�صــوؤال الثالث: ما الف���رق بني وجهة نظر اأ�س���اتذة الدبلوم وطالبهم 
حول مدى توافر املعايري الرئي�س���ة للجودة يف الأداء التدري�سي لأ�ساتذة الدبلوم العام يف 

د. حممد ح�صن اآل �صفران 
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الرتبية؟ولالإجابة عن ال�سوؤال ال�سابق قام الباحث – بعد التحقق من التوزيع العتدايل 
للبيانات- بح�ساب املتو�سطات، والنحراف املعياري، واختبار )ت( لدرا�سة دللة الفروق 
بني متو�س���طي جمموعتني م�س���تقلتني لكل معيار من معايري اجلودة يف الأداء التدري�سي، 

والنتائج مو�سحة يف اجلدول التايل:
)جدول 17(

نتائج اختبار )ت( لدرا�صة دللة الفروق بني متو�صطي وجهة نظر اأع�صاء هيئة 
التدري�س وطالبهم لكل معيار رئي�س من معايري الأداء التدري�صي

املعيار

وجهة نظر اأع�صاء 
قيمة وجهة نظر الطالبهيئة التدري�س

)ت(
الدللة 

الإح�صائية النحراف املتو�صط
النحراف املتو�صطاملعياري

املعياري
4،590،414،330،531،7420،083التمكن من املادة العلمية

0،037*4،480،604،110،612،102التخطيط للتدري�ض
4،310،644،420،660،5800،563تنفيذ التدري�ض
0،023*4،520،534،120،612،302تقومي التدري�ض

العالقة مع الطالب، وتطبيق 
4،630،544،380،521،6240،106اأنظمة اجلامعة

* * دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى )0،01(               * دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى )0،05(

ويت�س���ح من نتائج اجلدول ال�س���ابق عدم وجود فروق دالة اإح�س���ائيًا بني متو�سطي 
وجهة نظر اأع�ساء هيئة التدري�ض، ووجهة نظر طالبهم يف املعايري الثالثة: »التمكن من 
املادة العلمية« و«تنفيذ التدري�ض« و«العالقة مع الطالب وتطبيق اأنظمة اجلامعة«، اأي اأن 
هناك اتفاقًا بني وجهتي نظر اأع�ساء هيئة التدري�ض، وطالبهم حول هذه املعايري الثالثة، 
بينما وجدت فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى )0،05( بني متو�سطي وجهة نظر اأع�ساء 
هيئ���ة التدري�ض ووجهة نظر طالبهم يف معياري »التخطيط للتدري�ض« و«تقومي التدري�ض« 
ل�س���الح وجهة نظر اأع�س���اء هيئة التدري����ض، اأي اأن هناك عدم اتف���اق بني وجهتي نظر 
اأع�ساء هيئة التدري�ض وطالبهم حول هذين املعيارين من معايري الأداء التدري�سي، وهذا 
يعني اأن اأع�س���اء هيئة التدري�ض يرون متيزًا يف هذين املعيارين اأكرث مما يراه طالبهم. 
وهذا يتفق مع نتائج درا�س���تي ال�سافعي )2006(، العمايرة )2006(، وهذا يدل على اأن 
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التقومي يجب اأن يكون من اأكرث من م�سدر، حيث يجب اأن يوؤخذ التقومي الذاتي، وتقومي 
الطالب، وكذلك تقومي الروؤ�ساء والزمالء عندما ميكن ذلك.

الإجاب���ة عن ال�س���وؤال الرابع:ما الفروق ب���ني وجهات نظر الط���الب التي ترجع اإىل 
اختالف اأق�س���امهم العلمية حول مدى توفر املعايري الرئي�سة للجودة يف الأداء التدري�سي 
لأ�س���اتذة الدبل���وم العام يف الرتبية؟ولالإجابة عن ال�س���وؤال ال�س���ابق ق���ام الباحث – بعد 
التحقق من التوزيع العتدايل للبيانات- بتحليل التباين الب�س���يط لدرا�س���ة دللة الفروق 
ب���ني الأق�س���ام الثالثة )الرتبية، واملناه���ج وطرق التدري�ض، وعل���م النف�ض الرتبوي( لكل 

معيار من معايري الأداء التدري�سي، والنتائج مو�سحة يف اجلدول التايل:
)جدول 18(

نتائج اختبار حتليل التباين لدرا�صة دللة الفروق بني اأق�صام )الرتبية، املناهج 
وطرق التدري�س، وعلم النف�س الرتبوي(

لكل معيار من معايري الأداء التدري�صي من وجه نظر الطالب

جمموع م�صدر التبايناملعيار
م�صتوى قيمة )ف(التبايناملربعات

الدللة

التمكن من املادة العلمية
11،1765،588بني املجموعات

10،335**0،000 248،1680،541داخل املجموعات
259،344املجموع

التخطيط للتدري�ض
8،7384،369بني املجموعات

7،565**0،001 265،0720،577داخل املجموعات
273،810املجموع

تنفيذ التدري�ض
12،1686،084بني املجموعات

9،307**0،000 300،0610،654داخل املجموعات
312،230املجموع

تقومي التدري�ض
7،6243،812بني املجموعات

5،651**0،004 309،6060،675داخل املجموعات
317،229املجموع

العالقة مع الطالب، وتطبيق 
اأنظمة اجلامعة

1،3950،697بني املجموعات
4،795**0،009 66،7500،145داخل املجموعات

68،145املجموع
* * دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى )0،01(               * دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى )0،05(
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ومن اجلدول ال�س���ابق يت�س���ح وجود فروق دالة اإح�س���ائيًا عند م�ستوى )0،01( بني 
اأق�سام )الرتبية، واملناهج وطرق التدري�ض، وعلم النف�ض الرتبوي( لكل معيار من معايري 
الأداء التدري�س���ي من وجهة نظر الطالب، ولتحديد اجتاه الفروق، قام الباحث بح�ساب 

»�سافيه« كاختبار بعدي لتحديد اجتاه الفروق، واجلدول التايل يو�سح النتائج.
)جدول 19( 

نتائج اختبار »�صافيه« كاختبار بعدي لتحديد اجتاه الفروق بني اأق�صام )الرتبية، 
واملناهج وطرق التدري�س، وعلم النف�س الرتبوي(

لكل معيار من معايري الأداء التدري�صي

الق�صماملعيار
حتديد اجتاه الفروق

فرق 
املتو�صطني

م�صتوى 
الدللة

علم النف�ض التمكن من املادة العلمية
الرتبوي

0،0980،502الرتبية
0،000**0،368املناهج وطرق التدري�ض

علم النف�ض التخطيط للتدري�ض
الرتبوي

0،1000،509الرتبية
0،001**0،329املناهج وطرق التدري�ض

علم النف�ض تنفيذ التدري�ض
الرتبوي

0،037*0،237الرتبية
0،000**0،395املناهج وطرق التدري�ض

علم النف�ض تقومي التدري�ض
الرتبوي

0،046*0،233الرتبية
0،006**0،300املناهج وطرق التدري�ض

العالقة مع الطالب، وتطبيق 
اأنظمة اجلامعة

علم النف�ض 
الرتبوي

0،0950،450الرتبية
0،009**0،134املناهج وطرق التدري�ض

* * دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى )0،01(             * دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى )0،05(

ومن اجلدول ال�س���ابق يت�س���ح اأن ق�س���مي علم النف�ض الرتبوي والرتبية هما اأف�س���ل 
الأق�س���ام يليهما ق�س���م املناهج وط���رق التدري�ض يف مدى توافر معايري الأداء التدري�س���ي 
جميعه���ا م���ن وجهة نظر الطالب، فيم���ا عدا معيار تنفي���ذ التدري�ض، حيث كان اأف�س���ل 
الأق�س���ام هو ق�س���م علم النف�ض الرتبوي ثم ياأتي بعده ق�س���م الرتبية ويليه املناهج وطرق 
التدري����ض. وه���ذه النتيجة جاءت خمالفة لنتيجة درا�س���ة اجلرجاوي ون�س���وان )2007( 

حيث اأظهرت باأنه ل يوجد تاأثري للتخ�س�ض على الأداء التدري�سي.

معايري اجلودة يف الأداء التدري�صي لأ�صاتذة مقررات الدبلوم العام يف الرتبية بجامعة امللك خالد ومدى توافرها لديهم من وجهة نظرهم ونظر طالبهم
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الإجابة عن ال�س���وؤال اخلام�ض:ما الفروق بني وجه���ات نظر الطالب التي ترجع اإىل 
اخت���الف تخ�س�س���اتهم )علمي- نظري( ح���ول مدى توفر املعايري الرئي�س���ة للجودة يف 
الأداء التدري�س���ي لأ�س���اتذة الدبلوم العام يف الرتبية؟ولالإجابة عن ال�س���وؤال ال�سابق قام 
الباحث – بعد التحقق من التوزيع العتدايل للبيانات- بح�ساب املتو�سطات، والنحراف 
املعياري واختبار )ت( لدرا�س���ة دللة الفروق بني متو�س���طي جمموعتني م�س���تقلتني لكل 

معيار من معايري الأداء التدري�سي، والنتائج مو�سحة يف اجلدول التايل:
)جدول 20( 

نتائج اختبار )ت( لدرا�صة دللة الفروق بني متو�صطي وجهتي نظر الطالب ذوي 
التخ�ص�صات العلمية والتخ�ص�صات النظرية

لكل معيار من معايري الأداء التدري�صي

املعيار
قيمة طالب التخ�ص�صات العلميةطالب التخ�ص�صات العلمية

)ت(
الدللة 

الإح�صائية النحراف املتو�صط
النحراف املتو�صطاملعياري

املعياري
4،430،444،290،551،4350،148التمكن من املادة العلمية

4،150،484،100،650،5610،576التخطيط للتدري�ض
4،490،504،390،710،9530،342تنفيذ التدري�ض
4،130،644،120،600،1100،913تقومي التدري�ض

العالقة مع الطالب، وتطبيق 
4،450،444،350،551،0460،297اأنظمة اجلامعة

** دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى )0،01(              * دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى )0،05(

ويت�س���ح من نتائج اجلدول ال�س���ابق عدم وجود فروق دالة اإح�س���ائيًا بني متو�سطي 
وجهة نظر الطالب ذوي التخ�س�س���ات العلمية والطالب ذوي التخ�س�سات النظرية يف 

كل معيار من معايري الأداء التدري�سي.

ملخ�س نتائج الدرا�صة
ميكن تلخي�ض نتائج الدرا�س���ة فيما يلي: )1( يرى اأ�ساتذة الدبلوم العام يف الرتبية 
بجامعة امللك خالد باأن اأداءهم التدري�سي كان عاليًا، وي�سنف �سمن التقدير ممتاز. )2( 
يرى طالب الدبلوم العام يف الرتبية بجامعة امللك خالد باأن اأداء اأ�س���اتذتهم التدري�س���ي 
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كان عاليًا، وي�س���نف �س���من التقدير ممتاز يف معياري العالقات م���ع الطالب، وتطبيق 
اأنظمة اجلامعة، و التمكن من املادة العلمية، وبتقدير جيد جدًا يف املعايري الثالثة التالية: 
تنفيذ التدري�ض، والتخطيط للتدري�ض، وتقومي التدري�ض. )3( اتفق الطالب واأ�س���اتذتهم 
على ترتيب املعايري الرئي�س���ة ملدى توافر الأداء التدري�سي، وقد كانت على النحو التايل: 
العالق���ة مع الط���الب، وتطبيق اأنظمة اجلامع���ة، فالتمكن من امل���ادة العلمية، ثم تقومي 
التدري����ض، فتخطيط التدري�ض، واأخ���ريًا تنفيذ التدري�ض. )4( يوج���د اختالف ذو دللة 
اإح�سائية بني تقومي الطالب واأ�ساتذتهم للمعايري الرئي�سة لالأداء التدري�سي يف معيارين 
من خم�سة معايري رئي�سة، وهما التخطيط للتدري�ض، وتقومي التدري�ض، حيث اإن الأ�ساتذة 
يرون اأن اأداءهم ممتاز على عك�ض ما يرى طالبهم. )5( يوجد تاأثري للق�سم العلمي عند 
تقومي الأداء التدري�س���ي لالأ�س���اتذة من وجهة نظر الطالب، وقد كان ل�سالح ق�سمي علم 
النف�ض والرتبية على ح�ساب ق�سم املناهج وطرق التدري�ض. )6( اأثبتت الدرا�سة احلالية 
اأنه ل يوجد تاأثري لختالف تخ�س�سات الطالب )اأدبي- علمي( على اآرائهم حول الأداء 

التدري�سي لأ�ساتذتهم.

التو�صيات واملقرتحات
ُتو�سي الدرا�سة احلالية مبا يلي: )1( عدم القت�سار على راأي فئة واحدة يف تقومي 
الأداء التدري�س���ي لأ�س���اتذة اجلامعات )طالب، واأع�س���اء هيئة تدري�ض(، وكلما تعددت 
الفئ���ات املقوم���ة كان التقومي اأكرث �س���دقًا. )2( ال�س���تفادة من نتائج هذه الدرا�س���ة يف 
حت�سني الأداء التدري�سي لأ�ساتذة اجلامعات ال�سعودية وب�سفة خا�سة كلية الرتبية جامعة 
امللك خالد.)3(الأخذ مبعايري اجلودة يف الأداء التدري�س���ي لتقومي اأ�س���اتذة اجلامعات. 
ويقرتح الباحث باأن جترى درا�سة مقارنة لأداء اأ�ساتذة عينة هذه الدرا�سة باأداء اأ�ساتذة 

برنامج اأو برامج مماثلة له.

معايري اجلودة يف الأداء التدري�صي لأ�صاتذة مقررات الدبلوم العام يف الرتبية بجامعة امللك خالد ومدى توافرها لديهم من وجهة نظرهم ونظر طالبهم
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