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اأهم م�صكالت ممار�صة اأع�صاء هيئة التدري�س للمهارات التدري�صية يف التعليم املوازي 
بجامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية من وجهة نظر طالب الدرا�صات العليا

د.اأحمد بن عبد الرحمن اجلهيمي 
 ق�صم املناهج وطرق التدري�س بجامعة المام حممد بن �صعود ال�صالمية

ملخ�س
�سعت هذه الدرا�سة اإىل الك�سف عن اأهم م�سكالت ممار�سة اأع�ساء هيئة التدري�ض للمهارات التدري�سية 
يف التعليم املوازي بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية من وجهة نظر طالب الدرا�سات العليا وقد تاألفت 
ع�سوائيًا،  اختيارهم  مت  1433ه�   /1432 )موازي(  العليا  الدرا�سات  طالب  من   )145( من  الدرا�سة  عينة 
وجلمع املعلومات الالزمة لهذه الدرا�سة قام الباحث بت�سميم ا�ستبانه ا�ستملت على )59( فقرة موزعة على 
الدرا�سة  بيانات  العلمية.ولتحليل  بالطرق  وثباتها  الأداة  �سدق  التاأكد من  وقد مت  مت�ساو  وب�سكل غري  حماور 
ا�ستخدم الباحث بع�ض الإح�سائيات الو�سفية كالتكرارات والن�سب املئوية واملتو�سطات احل�سابية والنحرافات 
املعيارية، كما ا�ستخدم حتليل التباين الأحادي والثالثي. وقد تو�سلت الدرا�سة اإىل عدة نتائج كان اأهمها ما 
يلي:اأظهرت امل�سكلة  املرتبطة بالتقومي اأنه الأكرث دون ممار�سة اأع�ساء هيئة التدري�ض للمهارات التدري�سية يف 
التعليم املوازي بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية من وجهة نظر طالب الدرا�سات العليا.جاءت امل�سكلة 
املرتبطة بتقنيات التعليم يف املرتبة الثانية دون ممار�سة اأع�ساء هيئة التدري�ض للمهارات التدري�سية يف التعليم 
الدرا�سة  العليا. ك�سفت  الدرا�سات  الإ�سالمية من وجهة نظر طالب  �سعود  بن  الإمام حممد  املوازي بجامعة 
اإىل اأن اتباع منط التعليم القدمي وهو اأ�سلوب التدري�ض بالإلقاء وعدم ممار�سة ا�سرتاتيجيات تدري�سية حديثة 
هو النمط ال�سائد مما قد يكون له الأثر  ال�سلبي يف عملية التعلم.عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني 
ا�ستجابات عينة الدرا�سة حول درجة توافر امل�سكالت التي حتول دون ممار�سة اأع�ساء هيئة التدري�ض ملهارات 

التدري�ض ، وكذلك يف الدرجة الكلية للم�سكالت تعزى لختالف تخ�س�سات اأفراد العينة.

Abstract
This study sought to reveal the most important practicing problems of the teaching staff 

in teaching skills in the Parallel Education at Imam Mohammed bin Saud Islamic University 
from point of view of post Graduate Students. A sample of the study was formed of (145) 
students from post graduate students (Parallel) 14321433/, who were randomly chosen. In 
order to collect the necessary information for the study, the researcher designed a Questionnaire 
comprises (59) item distributed on axis in unequal form. Certainty of the truthfulness of the 
tool was implemented by scientific method. In order to analyze the study data, the researcher 
used descriptive statistics, such as repetition, percentage, calculating average, standard 
deviations as well as mono and tripartite contrast analysis. The study reached to a number 
of results most of which are: The problem pertaining to rectification shows that it is the 
least in practice by the Teaching staff in teaching skills in the parallel education at Imam 
Mohammed bin Saud Islamic University from point of view of the post graduate students. 
The problem which is connected with using technology comes in the second class in practice 
of the teaching staff the in teaching skills from point of view of the post graduate students. 
The study revealed that following of old educational pattern as dominant pattern, which has 
negative affect in the learning process and only mere a delivery teaching technique without 
practicing modern teaching strategies. Nothingness of differences of statistical significance 
within the responses of the study sample about availability of problems which could hinder 
the teaching staff from practicing teaching skills, also in the total degree of the problems is 
ascribed to the variation of the sample of individuals› specialties.
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مقدمة
ت�سعى دول العامل اإىل حتقيق امل�ساواة بني اأبنائها يف كافة النظم ول�سيما النظام 
اأقرته املواثيق الدولية والتي منها  التعليم هو حق  اأن حق  اأ�سا�ض  التعليمي؛ وذلك على 
الإعالن العاملي حلقوق الإن�سان عام 1971م وموؤمتر القمة العاملي من اأجل الأطفال عام 
1990م واأقرته الدول املختلفة، ويتلخ�ض هذا احلق يف مبداأ تكافوؤ الفر�ض التعليمية؛ 
وا�سحًا منذ  التعليم خطًا  لنف�سها يف نظام  ال�سعودية  العربية  اململكة  اتخذت  لذا فقد 
اأفراد  بني  التعليمية  الفر�ض  تكافوؤ  مبداأ  على حتقيق  الرتكيز  وهو  األ  ال�سنني  ع�سرات 
املجتمع.من هذا املنطلق اأن�ساأت الدولة وكالة م�ساعدة للتعليم املوازي يف وزارة الرتبية 
للتعليم  برامج  اأي�سا  العايل  التعليم  وزارة  اأن�ساأت  كما  اجلانب.  بهذا  تعنى  والتعليم 
وعمادة  والكليات  العليا  الدرا�سات  "عمادات  يف  ممثلة  اجلامعات  فيه  تتوىل  املوازي 
�سئون القبول والت�سجيل ال�سراف الأكادميي والتعليمي على الربامج املوازية كما تتوىل 
واملتابعة  والت�سجيل  القبول  اإجراءات  العليا  الدرا�سات  املوازي يف عمادة  التعليم  اإدارة 
الدرا�سات  م�سائية" )برامج  املوازية  للربامج  الدرا�سة  وتكون  املوازي  التعليم  لطالب 
العليا التعليم املوازي، 1429ه�، 2(. لقد اأولت اململكة العربية ال�سعودية بالتعليم العايل 
عناية فائقة، حيث حظي بدعم ل حمدود من ولة الأمر، ومتثل ذلك يف اإن�ساء جامعات 
جديدة، وكليات علمية وتطبيقية، وميزانيات مالية كبرية جدًا، حيث بلغ عدد اجلامعات 
امللك  جامعة  اإىل  بالإ�سافة  اأهلية،  جامعات  و)7(  حكومية  جامعة   )24( اململكة  يف 
عبد اهلل للعلوم والتقنية التي ت�ستمل على تخ�س�سات علمية وتطبيقية حتتاجها �سوق 
العمل .كما �سهد التعليم العايل انت�سارًا جغرافيًا �سمل جميع مناطق اململكة عرب )92( 
حمافظة ، وبلغت امليزانية املخ�س�سة لوزارة التعليم العايل واجلامعات للعام 1431 / 
1432ه� )46( مليارًا، حمققة يف ذلك اأعلى ميزانية يف تاريخ م�سرية التعليم العايل، اأي 
ما يعادل 8% من امليزانية العامة للدولة )وزارة التعليم العايل، 1432ه�(.وملا كان هذا 
الهتمام بالتعليم العايل على وجه العموم والتعليم املوازي على وجه اخل�سو�ض واأهمية 
بعملياته،  اأكرث  الهتمام  كان   ، مبدخالته  بالعناية  وذلك   ، خمرجاته  على  الطمئنان 
التدري�سية  الأداءات  اأبرز  التدري�ض.اإن من  اأداة   التعليم وجودة  اإتقان عملية  من حيث 
التفاعل  متثل  حيث  التدري�ض(  )مهارات  الدرا�سية  القاعات  يف  البالغة  الأهمية  ذات 
بني املعلم وطالبه، واإدارته ل�سفه اإدارة ناجحة وذلك با�ستخدام العنا�سر الفاعلة يف 
واأن�سطة  تعليم  وتقنيات  تدري�ض  وا�سرتاتيجيات  اأهداف وحمتوى  التعليمية من  العملية 

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م



153
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تعليمية واأ�ساليب تقوميية.لقد اأكدت عدد من الدرا�سات اأهمية املمار�سة اجليدة ملهارات 
التدري�ض لدى املعلمني و�سرورة تطبيقها يف بيئات التعلم حيث اأظهرت درا�سة مهناوي 
وتوفيق )2004( واأكدت على اأهمية ممار�سة مهارات التدري�ض لدى املعلمني مبا ينعك�ض 
اللقاء  اأكد  كما  للحياة،  اإعدادهم  من  كجزء  املهنية  الطالب  مهارات  تنمية  على  اأثره 
واملنعقد  )ج�سنت(  والنف�سية  الرتبوية  للعلوم  ال�سعودية  للجمعية  ع�سر  الثالث  ال�سنوي 
يف الريا�ض عام )2006(، على "�سرورة اإعداد املعلم وتطوير اأدائه التدري�سي".وبناء 
على نتائج هذه الدرا�سات - وغريها - وتاأ�سي�سا على ما �سبق فاإن البحث احلايل جاء 
ليقف على اأهم م�سكالت ممار�سة اأع�ساء هيئة التدري�ض للمهارات التدري�سية يف التعليم 
الدرا�سات  طالب  نظر  وجهة  من  الإ�سالمية  �سعود  بن  حممد  الإمام  بجامعة  املوازي 

العليا.

م�صكلة الدرا�صة
تعد ممار�سة ع�سو هيئة التدري�ض للمهارات التدري�سية �سرورة ملحة لكونها هدفا 
اأ�سا�سيا يف جودة الأداء التدري�سي ككل ، ومن خالل خربة الباحث تدري�سا يف برنامج 
التعليم املوازي يف جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية ومن اأجل الطمئنان على 
تنفيذ العمليات التدري�سية داخل القاعات الدرا�سية جاءت هذه الدرا�سة والتي تك�سف 

الواقع من خالل الإجابة على ال�سوؤال الرئي�ض التايل:
• يف 	 التدري�سية  للمهارات  التدري�ض  هيئة  ممار�سة اأع�ساء  م�سكالت  اأهم  ما 

التعليم املوازي بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية من وجهة نظر طالب 
الدرا�سات العليا؟وميكن حتديد امل�سكلة ب�سكل اأدق عرب الت�ساوؤلت التالية:

• للمهارات 	 التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  ممار�سة  دون  حتول  التي  امل�سكالت  ما 
الإمام  بجامعة  املوازي(  )التعليم  العليا  الدرا�سات  طالب  على  التدري�سية 

حممد بن �سعود الإ�سالمية من وجهة نظر الطالب اأنف�سهم؟
• هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة )0.05( يف طبيعة 	

امل�سكالت التي حتول دون ممار�سة اأع�ساء هيئة التدري�ض للمهارات التدري�سية 
من وجهة نظر طالب الدرا�سات العليا )التعليم املوازي( تعزى اإىل اختالف 

التخ�س�ض؟
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اأهداف الدرا�صة
اأهم م�سكالت ممار�سة   تعرف  التالية:  الأهداف  اإىل حتقيق  الدرا�صة  ت�صعى هذه 
حممد  الإمام  بجامعة  املوازي  التعليم  يف  التدري�سية  للمهارات  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء 
بن �سعود الإ�سالمية من وجهة نظر طالب الدرا�سات العليا.الك�سف عما اإذا كانت هذه 

امل�سكالت تختلف باختالف تخ�س�سات طالب الدرا�سات العليا )التعليم املوازي(.

اأهمية الدرا�صة
تربز اأهمية الدرا�صة من خالل النقاط التالية:اأن هذه الدرا�سة ترتبط باأحد اأركان 
العملية التعليمية وهو )املعلم(.اأن هذه الدرا�سة ترتبط مبرحلة تعليمية بالغة الأهمية 
التدري�سي  الأداء  تطوير  ت�سهم يف  اأن  الدرا�سة  العليا.لعًل هذه  الدرا�سات  وهي مرحلة 
ت�ساعد يف  قد  الدرا�سة  نتائج هذه  ال�سعودية.اأن  التدري�ض يف اجلامعات  هيئة  لأع�ساء 
التدري�ض يف  اأع�ساء هيئة  بع�ض   لدى  الق�سور  وال�سعوبات وجوانب  امل�سكالت  عالج  

ممار�ستهم للمهارات التدري�سية.

حدود الدرا�صة
تقت�صر حدود الدرا�صة على ما يلي:اأع�ساء هيئة التدري�ض يف كلية العلوم الجتماعية 
)ق�سم الرتبية( يف العام اجلامعي 1432/ 1433ه�.طالب كلية العلوم الجتماعية )ق�سم 
الرتبية(  )التعليم املوازي ( يف العام اجلامعي 1432/ 1433ه�، الف�سل الدرا�سي الأول.

م�صطلحات الدرا�صة
اأو  انت�ساره  من  يحد  اأو  �سئ  حتقيق  من  مينع  ما  "كل  باأنها  امل�صكالت:تعرف 
�سئ  وجه  يف  تقف  عائق  اأو  عقبة  كل  امل�سكلة   معنى  عموم  يف  ويدخل  عنه،  ي�سرف 
من  واأ�سمل  اأعم  امل�سكالت  وتكون  خارجية،  اأو  داخلية  كبرية   اأو  �سغرية  كانت  �سواء 
العقبات")البيانوين،1417،14(.ويق�سد بها الباحث: العقبات والعوائق و املوانع التي 
حتول دون ممار�سة اأع�ساء هيئة التدري�ض يف جامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية 

ملهارات التدري�ض.
باأنه   ) وتوفيق، 2004م  العجمي، 2002م (، و) مهناوي  املوازي:يعرفه )  التعليم 
تعليم غري نظامي يكون مت�سقًا مع التعليم النظامي دون اأن يكون جزءًا منه اأو خا�سعًا 
تعليمًا  يكون  وقد  منه،  مرونة  اأكرث  ولكنه  النظامي،  التعليم  مع  مناهجه  متفقًا يف  له، 

اأهم م�صكالت ممار�صة اأع�صاء هيئة التدري�س للمهارات التدري�صية يف التعليم املوازي بجامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية من وجهة نظر طالب الدرا�صات العليا
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تكميليًا ملن التحقوا بالعمل ويريدون ا�ستكمال تعليمهم، اأو تعليمًا اإ�سافيًا دافعه التزود 
باملعلومات واملهارات الإ�سافية، اأو تعليمًا تعوي�سيًا يوفر فر�ض التعليم لقطاعات كبرية 
من الأطفال وال�سباب والكبار ملوا�سلة تعليمهم وقد يعطي �سهادات تكافىء ما يعطيها 

التعليم النظامي اأول يعطيها.
الدقيق  ال�سهل  " الأداء  باأنها  واجلمل   اللقاين  من  كل  التدري�صية:يعرفها  املهارة 
القائم على الفهم ملا يتعلمه الإن�سان حركيًا وعقليًا مع توفري الوقت واجلهد والتكاليف" 
باأنها:املمار�سات  اإجرائيًا  الباحث  ويعرفها   .)310  ، 2003م   ، واجلمل  )اللقاين 
والإجراءات التدري�سية التي يقوم بها ع�سو  هيئة التدري�ض ، والتي يظهر لها اأثر ملمو�ض 

على تعلم الطالب.

الإطار النظري للدرا�صة
التعليم املوازي:تعد الرتبية اأحد املرتكزات الأ�سا�سية للخروج من املفهوم التقليدي 
املح�سور يف اعتبارها جمرد اأداة لنقل اخلربات، بل والت�ساوؤل عن نوعية هذه اخلربات 
على  قادرة  �سخ�سية  بناء  يف  احلقيقي  الإ�سهام  على  قدرتها  ومدى  جدواها،  ومدى 
الو�سعية  �سببًا يف  كان  ما  انتاج  تعيد  الرتبية  واإل ظلت  الع�سر،  متطلبات  مع  التعامل 
التي نعاي�سها الآن. كما اأن من مرتكزات التعامل الرتبوي مع الكوكبية يتمثل يف التعليم 
تربوية  اإىل رحاب  التقليدي  ثوبها  بالرتبية من  يخرج   �� تربوية  �� ك�سيغة  لأنه  املوازي، 
وبرامج  وو�سائل  اأدوات  بع�ض  اإن  حيث   ، العوملة  عنا�سر  من  الكثري  لت�ستوعب  تت�سع 
التعليم املوازي هي نف�سها بع�ض اأدوات العوملة يف النت�سار والخرتاق كو�سائل الت�سال 
والإعالم و�سبكات املعلومات.مفهومه:هناك تداخل بني م�سطلح التعليم املوازي وبع�ض 
املتناوب،  والتعليم  الالنظامي،  كالتعليم  التعليم  با�ستمرارية  ترتبط  التي  امل�سطلحات 
تعدد  يف  2004م(  وتوفيق،  اأ�سار)مهناوي  كما  ال�سبب  هو  هذا  ولعل  املفتوح،  والتعليم 
تعريفات هذا امل�سطلح.فيعرفه ) العجمي، 2002م (و) مهناوي وتوفيق، 2004م ( باأنه 
تعليم غري نظامي يكون مت�سقًا مع التعليم النظامي دون اأن يكون جزءًا منه اأو خا�سعًا 
تعليمًا  يكون  وقد  منه،  مرونة  اأكرث  ولكنه  النظامي،  التعليم  مع  مناهجه  متفقًا يف  له، 
تكميليًا ملن التحقوا بالعمل ويريدون ا�ستكمال تعليمهم، اأو تعليمًا اإ�سافيًا دافعه التزود 
باملعلومات واملهارات الإ�سافية، اأو تعليمًا تعوي�سيًا يوفر فر�ض التعليم لقطاعات كبرية 
من الأطفال وال�سباب والكبار ملوا�سلة تعليمهم، وقد يعطي �سهادات تكافىء ما يعطيها 
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التعليم  ه�(   1432 العايل،  التعليم  )وزارة  عرفت  يعطيها.كما  اأول  النظامي  التعليم 
باإحدى  لاللتحاق  الفر�سة  اإتاحة  يت�سمن  جديد  اأكادميي  "منط  باأنه  املوازي  العايل 
الكليات املرغوبة التي يتم قبول الطالب فيها، وذلك مقابل ر�سوم مالية تختلف قيمتها 
من تخ�س�ض لآخر " �ض 36.ومن خالل التعريفات ال�سابقة ن�ستخل�ض اأن التعليم العايل 
املوازي يلتقي مع التعليم العايل النظامي ) ال�سباحي ( يف كونه يحاكيه يف اأغلب �سروطه 
واإجراءاته ومتطلباته، اإل اأنه يقدم عادة يف اآخر النهار، ومبقابل ر�سوم خا�سة، كما اأنه ل 
ي�سرتط تفريغًا من جهة العمل اإذا كان املتقدم للدرا�سة موظفًا، اأي اأنه لي�ض هناك فرق من 
حيث الربامج والدرجة العلمية بني برامج التعليم املوازي وال�سباحي.وخ�سائ�ض التعليم 
املوازي التي متيزه عن غريه هي م�سدر قوته، وقد تناولها عدد من الباحثني منهم )اأبو 
اأبو عمه،   ( تناول  و)العجمي، 2002( حيث   ،)1423 – وزميله  )اأبوعمه  عمه، 1422(، 
1422( و ) اأبو عمه وزميله، 1423( اأهم خ�سائ�ض التعليم املوازي يف اجلامعات وكليات 
التعليم العايل من واقع ممار�ستها يف بع�ض اجلامعات العربية، ومن اأبرز ما ذكراه:اإتاحة 
الفر�سة للطلبة لدرا�سة التخ�س�سات التي يرغبونها بدون مناف�سة كبرية، اأو بدون مناف�سة 
اأو  ال�ساعات  عدد  )اأي  التدري�سي  العبء  مع  تتنا�سب  درا�سية  ر�سومًا  الدار�ض  دفع  كليًا. 
الوحدات الدرا�سية( الأ�سبوعية.ا�ستغالل اجلامعة للفائ�ض من وقت اأع�ساء هيئة التدري�ض 

الذين مل يكملوا تقدمي اأعبائهم التدري�سية كاملة يف الفرتة ال�سباحية مثاًل.
على  اجلامعات  ت�ستطع  مل  ال�صعودية:  العربية  اململكة  يف  املوازي  العايل  التعليم 
م�ستوى العامل ا�ستيعاب الطالب الذين تنطبق عليهم �سروط القبول يف التعليم العايل، 
ومن هنا جلاأت دول العامل اإىل مناذج غري تقليدية يف التعليم العايل.واململكة العربية 
تاأخذ بق�سب ال�سبق يف جمال تطوير التعليم العايل،  اأ�سوة بالدول املتقدمة  ال�سعودية 
ويف هذا ال�سدد ت�سري )م�سلم،1429( اإىل اأن اململكة اأكدت اهتمامها وحر�ض امل�سئولني 
فيها على توفري اأق�سى الإمكانات والو�سائل لدفع م�سرية التعليم العايل، ودعم امل�ساريع 
العلمية، ومنذ �سدور اللوائح املنظمة لل�سئون املالية يف اجلامعات اأعطت ال�سوء الأخ�سر 
للجامعات يف تنويع م�سادرها.اأما عن بداية تطبيق نظام التعليم املوازي يف جامعات 
اململكة فقد بداأ يف عام 1423.علمًا باأن هذا النوع من التعليم يقدم يف برامج التعليم 
الثالثة: البكالوريو�ض، املاج�ستري، الدكتوراه، ومن اجلامعات التي تطبقه:جامعة امللك 
�سعود  بن  حممد  الإمام  جامعة  القرى،  اأم  جامعة  عبدالعزيز،  امللك  جامعة  �سعود، 

الإ�سالمية )وزارة التعليم العايل، 1432( 
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املهارات التدري�صية:تتفق الكثري من الأدبيات واملراجع الرتبوية على تعدد تعاريف 
التدري�سية  املهارات  خا�ض،وُتعرف  ب�سكل  التدري�ض  ومهارات  عام.  ب�سكل  املهارات 
باأنها"القدرة على القيام باأقوال واأفعال مع القت�ساد يف الوقت واجلهد املبذول بق�سد 
اإحداث تعلم يف الآخرين وتظهر على �سكل اأداة �سلوكية ميكن التدريب عليها ومالحظتها 
واجلمل،2003م،�ض:312("مبدى  )اللقاين  ويعرفها   )2002:467 وقيا�سها")عثمان، 
بعملية  القيام  على  ت�ساعده  التي  والإجراءات،  املمار�سات  ا�ستخدام  على  املعلم  قدرة 
التدري�ض بكفاءة عالية،حتقق من خاللها م�ستوى اأف�سل يف العملية التعليمية،وتظهر يف 
" ويرى )زيتون،2006 م،�ض:12( اأن مهارة التدري�ض  املح�سلة النهائية لنواجت التعلم 
هي:"القدرة على اأداء عمل /ن�ساط معني ذي عالقة بتخطيط التدري�ض،تنفيذه،تقوميه. 
احلركية   / (املعرفية  ال�سلوكيات)الأداءات  من  ملجموعة  للتحليل  قابل  العمل  وهذا 
الجتماعية،و ميكن تقييمه يف �سوء معايري الدقة يف القيام به، و�سرعة اإجنازه ،والقدرة 
املنظمة،و  املالحظة  باأ�سلوب  بال�ستعانة  املتغرية  التدري�سية  املواقف  مع  التكيف  على 
منظومة  عبارة عن  التدري�ض  فمهارات  التدريبية".  الربامج  ميكن حت�سينه من خالل 
متكاملة من الأقوال والأفعال والإجراءات التي يقوم بها املعلم يف اأثناء تخطيطه وتنفيذه 
والتطوير،كما  للتعديل  قابلة  مهارات  حمددة،وهي  اأهداف  لدرو�سه؛لتحقيق  وتقوميه 
ميكن مالحظتها ومعرفة نتائجها. وتنق�سم مهارات التدري�ض الأ�سا�سية اإىل 3 مهارات 

اأ�سا�سية هي :)مهارة التخطيط –مهارة التنفيذ – مهارة التقومي ( كما يلي:
مهارات التخطيط للتدري�س:يتطلب التدري�ض اجليد من القائم عليه اإملامًا مبهارات 
حمددة �ساأنه �ساأن اأي عمل ناجح يف احلياة وتخطيطًا فعاًل ومدرو�سًا مبنيًا على اأ�س�ض 
وا�سحة. وُيعرف التخطيط الدرا�سي باأنه:"ذلك اجلانب من التدري�ض الذي يقوم فيه 
املدر�ض ب�سياغة خمطط عمل لتنفيذ التدري�ض،�سواًء كان طوال ال�سنة اأو لن�سف ال�سنة 
الأوىل  اخلطوة  للتدري�ض  التخطيط  ليوم")زيتون،2009م،�ض:371(.ويعد  اأو  ل�سهر  اأو 
ل�سمان جناح املعلم يف اأداء اأدواره.وهي عملية تتاألف من عنا�سر ترتابط معًا يف وحدة 
عليا. تعلم  م�ستويات  اإىل  باملتعلم  ي�سل  مهاراتها،حني  املعلم  يتقن  اأن  ينبغي  متكاملة 
الأهداف  اختيار  على  م�ساعدته  التدري�ض   يف  الدرا�سي  التخطيط  اأهمية  وتتلخ�ض 
و  التعليمية)النجدي  العملية  وتطوير  بثقة،  التعليمية  املواقف  ومواجهة   ، التعليمية 

اآخرون،2002م،�ض:198(.
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مهارات تنفيذ الدرو�س:تعد مهارة التنفيذ هي اجلانب العملي يف عملية التدري�ض 
فهي مهارة تعتمد على اأقوال واأفعال يقوم بها املعلم يف اأثناء املوقف التدري�سي لتحقيق 
اأهداف در�سه.وت�سمل مهارات التنفيذ جمموعة من املهارات الفرعية ح�سرها )زيتون، 
)2009 اأما)احليلة،  فرعية   15 ب�   )2005 وح�سرها)حممود،  فرعية   16 ب�   )2006
حددها ب� 8 مهارات فرعية وحددتها)الطناوي، 2011( ب� 5 مهارات فقط.واأبرز هذه 

املهارات هي مهارة التمهيد، ومهارة �سرح الدر�ض، ومهارة الإدارة ال�سفية.
مهارة التقومي:يعد التقومي عن�سرًا اأ�سا�سيًا يف العملية التدري�سية، فهو مقُوُم اأ�سا�سي 
الأهداف  حتقيق  مدى  حتديد  يف  الأهم  الو�سيلة  وهو  التعليمية،  العملية  مقومات  من 
"عملية  باأنه  املر�سومة.ويعرف  اأو  املن�سودة  الرتبوية  والأهداف  التدري�سية  اأو  التعليمية 
قيا�ض  اأدوات  با�ستخدام  �سادقة  ومعلومات  مو�سوعية  بيانات  جمع  تتطلب  منهجية 
متنوعة يف �سوء جمموعة من امل�ستويات املتوقعة اأو اأهداف حمددة، للو�سول اإىل قرارات 
منا�سبة تتعلق بالطالب وبعملية التعليم وحت�سني الأداء" )عالم، 2007، 21(.ومهارة 
والو�سائل  الأ�ساليب  وا�ستخدام  التقومي،  "باإعداد اختبارات  التدري�ض تكون  التقومي يف 
املنا�سبة لطالب ال�سف، واختبار الأن�سطة املنا�سبة وتقوميها، وتطبيق اأ�ساليب التقومي، 
ملعرفة مدى حتقيقها لالأهداف واأن ي�سع خططُا عالجية وي�ستخدم ال�سجالت التقوميية 
حلفظ البيانات وميار�ض التقومي التكويني واخلتامي يف كل موقف تعليمي" )عربيات، 

.)177 ،2007

الدرا�صات ال�صابقة
البحث احلايل،  العالقة مبو�سوع  ذات  ال�سابقة  للدرا�سات  الباحث عر�سًا  يتناول 
بهدف ال�ستفادة منها يف حتديد موقع البحث احلايل من هذه الدرا�سات، وكيفية اإعداد 
اأدوات البحث واإجراءاته، واأي�سًا ال�ستفادة من النتائج التي تو�سلت اإليها هذه الدرا�سات 
يف مناق�سة نتائج البحث احلايل.درا�سة ال�سكران )1413(: بعنوان اأهم امل�سكالت التي 
تواجه تدري�ض العلوم الدينية يف املرحلة الثانوية من وجهة نظر الطالب واأولياء اأمورهم 
واملدر�سني. حيث هدفت الدرا�سة اإىل تعرف اأهم امل�سكالت يف تدري�ض العلوم الدينية 
معتمدًا  الو�سفي  املنهج  فيها  الباحث  ا�ستخدم  الريا�ض.وقد  مبدينة  الثانوية  للمرحلة 
اأهداف  اأن  منها:  نتائج  عدة  اإىل  الدرا�سة  تو�سلت  وقد  للدرا�سة.  اأداة  ال�ستبانة  على 
العلوم الدينية مل حتدد يف بداية كل مقرر. اأن الطريقة امل�ستخدمة هي طريقة الإلقاء. 
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اأن التقومي يهتم بجانب واحد وهو الناحية املعرفية. درا�سة اأبامني )1415ه�(: بعنوان 
املعلمني  نظر  وجهة  من  املتو�سطة  املرحلة  يف  ال�سرعية  املواد  تدري�ض  م�سكالت  اأهم 
واملعلمات. حيث هدفت الدرا�سة اإىل التعرف على اأهم م�سكالت تدري�ض املواد ال�سرعية 
يف املرحلة املتو�سطة من حيث، الأهداف، واملحتوى وطرق التدري�ض، والو�سائل والتقييم، 
وقد ا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي معتمدًا على ال�ستبانة اأداًة للدرا�سة. وقد تو�سلت 
الدرا�سة اإىل عدة نتائج منها:تركيز الكتاب على الأهداف املعرفية اأكرث من الوجدانية 
واملهارية. قلة ما هو مقرر على الطالب حفظه من القراآن الكرمي. عدم وجود معايري 
لتقييم الطالب يف مادة القراآن الكرمي تالوة وحفظًا، اإ�سافة اإىل اأن الوقت املخ�س�ض 
لهذه املادة غري كاف. قلة الدورات التدريبية التي تعنى بتطوير معلمي املواد ال�سرعية 
طالب  اأداء  بعنوان:"تقومي   )2000 )حممود،  درا�سة  احلديثة.  التدري�ض  طرائق  على 
الرتبية العملية بكلية الرتبية جامعة امللك في�سل باململكة العربية ال�سعودية للمهارات 
كلية  يف  املعلمني  الطالب   متكن  مدى  معرفة  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت  التدري�سية". 
الرتبية جامعة امللك في�سل من اأداء املهارات التدري�سية) مهارة التخطيط – التنفيذ-  
الت�ساوؤل – التقومي( وقد تاألفت عينة الدرا�سة من )50( طالبًا متدربًا من طالب الق�سم 
البتدائية  املرحلة  يف  العلوم  بتدري�ض   يقومون  – كيمياء(  – فيزياء  )اأحياء  العلمي 
واملتو�سطة،وا�ستخدم الباحث املنهج الو�سفي وا�ستعان بالأداة التالية: بطاقة مالحظة 
انخفا�ض  منها:1-  نتائج  اإىل  الدرا�سة  املعلمني.وتو�سلت   للطالب  التدري�سي  لالأداء 
اأدائهم  ن�سبة  �سجلت  بوجه عام،حيث  التدري�ض  ملهارات  املعلمني  الطالب  اأداء  م�ستوى 
ملهارات التدري�ض ن�سبة 63،7% بينما يجب اأن ل تقل الن�سبة املئوية عن 80%مل�ستوى اأداء 
املهارة.2- �سجلت مهارة التخطيط والإعداد اأعلى ن�سبة مئوية يف املتو�سطات بالن�سبة 
مهارة  ثم  التقومي)%47(  فمهارة  التنفيذ)83،4(  مهارة  تليها  الطالب)%86(  لأداء 
 "The Ef-: )Canale,R.H.2002(و�سجلت اأدنى ن�سبة. درا�سة كانال )%36،7 )الت�ساوؤل 
fect Of Site- Embedded      Professional Development on Teachers Percep-
"tions of their  Instructional practiceهدفت هذه  الدرا�سة اإيل التعرف على مدى 
تاأثري منوذج مقرتح لتطوير مهارات التدري�ض على املعلمني وتاأثري ذلك على ممار�ستهم 
التدري�سية،وطبقت الدرا�سة على عينة قوامها)12(معلمًا يف مدر�سة واحدة من مدرا�ض 
كاليفورنيا، وقد ا�ستخدم الباحث منهج درا�سة احلالة وا�ستعان بالأدواتالتالية: بطاقة 
مقابلة ا�ستبانة وبطاقة مالحظةملعرفة تاأثري الربنامج املتطور على اأدائهم التدري�سي.
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كانت  املقرتح  التدريبي  الربنامج  فاعلية  اأن  الدار�سة  اإليها  تو�سلت  التي  النتائج  ومن 
،ماري  لو،اآن  الدرا�سة.درا�سة  عينة  للمعلمني  التدري�سية  املهارات  تنمية  يف  كبرية 

)Lowe, Anne Marie, (2000،(:
“A Study of  the  evaluation of  secondary school  teachers in selected  

school s in  southern  California  as perceived by secondary school  teachers 
and evaluators”

هدفت هذه الدرا�سة اإىل تقومي اأداء بع�ض معلمي املرحلة الثانوية ببع�ض املدار�ض 
يف جنوب كاليفورنيا يف جمالت )�سياغة الأهداف-حتليل حمتوى الدر�ض- الإجراءات 
وجهة  (من  تدري�سهم  عملية  –نتائج  الأهداف  لتحقيق  املعلم  يتبعها  التي  التدري�سية 
نظر املعلمني ومن يقوم بتقوميهم طبقت هذه الدرا�سة على عينة قدرها )175(معلمًا 
تطبيقه  يف  وا�ستعان  الو�سفي  املنهج  الباحث  وا�ستخدم  املعلمني  لأداء  مقومًا  و)41( 
عن  مفتوحة  اأ�سئلة  �سكل  على  للمقومني  والأخرى  للمعلمني  احدهما  ا�ستبانة  ببطاقتي 
اأهم النقاط التي يجب مراعاتها عند تقومي املعلم يف �سوء املجالت ال�سابقةوكانت اأهم 
النتائج التي تو�سلت اإليها الدرا�سة اأن اأهم الأمور التي يجب الأخذ بها عند اإجراء تقومي 
اأثناء �سري الدر�ض،املالحظات والزيارات ال�سفية  املعلم:مدى �سبط املعلم للف�سل يف 
،2004م(  )غازي  املعلم.درا�سة  اأداء  يف  القوة  عنا�سر  تعزيز  املدار�س�سرورة  ملديري  
بعنوان:"فاعلية برنامج تدريبي مقرتح لإدارة التعلم الن�سط يف تنمية الأداء التدري�سي 
برنامج  فاعلية  ا�ستق�ساء  اإىل  الدرا�سة  هذه  هدفت  اخلدمة":  اأثناء  يف  للمعلمني 
اأثناء  للمعلمني  الكلي   التدري�سي  الأداء  تنمية  الن�سط يف  التعلم  لإدارة  تدريبي مقرتح 
التخ�س�سات يف  ومعلمة من جميع  معلمًا  اخلدمة،وطبقت على عينة مكونة من)64( 
الإ�سكندرية ميثل )34( معلمًا ومعلمة املجموعة  الإعدادية)بنات( مبحافظة  املدار�ض 
التجريبية و)29(معلمًا ومعلمة املجموعة ال�سابطة،وا�ستخدم الباحث املنهج التجريبي 
التدريبي  الآتية:الربنامج  بالأدوات  اإجرائها  يف  وا�ستعان  ال�ستدليل  الو�سفي  واملنهج 
اإليها  تو�سلت  التي  النتائج  وا�ستبانة.ومن  التدري�سي  لالأداء  مالحظة  وبطاقة  املقرتح 
الدرا�سة: 1- توجد فروق دالة اإح�سائية عند م�ستوى )0،05( بني درجات الأداء الكلي 
العلوم يف  معلمي  التجريبية،وبني درجات  املجموعة  العلوم يف  ملعلمي  الن�سط  للتدري�ض 
بني  اإح�سائية  دللة  وجود  عدم  التجريبية.2-  املجموعة  ل�سالح  ال�سابطة  املجموعة 
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اأداء   لدرجات  الن�سبي   واملتو�سط  العلوم  ملعلمي  الن�سط  للتدري�ض  الكلي  الأداء  متو�سط 
معلمي التخ�س�سات الأخرى.

التعليق على الدرا�صات ال�صابقة
عنوانها  حيث  من  العالقة  ذات  ال�سابقة  الدرا�سات  بعر�ض  الباحث  قام  اأن  بعد 
ال�سبه  اأوجه  بع�ض  التالية  النقاط  يف  يعر�ض  ف�سوف  ونتائجها،  ومنهجها  واأهدافها 
على  منها.بناء  ا�ستفادته  ومدى  احلالية،  ودرا�سته  الدرا�سات   تلك  بني  والختالف 
ا�ستخدام  الدرا�سة يف  مع هذه  ال�سابقة  الدرا�سات  بع�ض  اتفقت  فقد  ؛  املتبع  الأ�سلوب 
ال�ستبانة اأداة للدرا�سة، �سوى درا�سة حممود )2000( فقد ا�ستخدمت بطاقة مالحظة، 
ودرا�سة غازي )2004( فقد ا�ستخدمت اإىل جانب ال�ستبانة بطاقة املالحظة، ودرا�سة 
بع�ض  املالحظة.اتفقت  بطاقة  ال�ستبانة  جانب  اإىل  ا�ستخدمت  التي   )2002( كانال 
الدرا�سات ال�سابقة مع هذه الدرا�سة يف ا�ستخدام املنهج الو�سفي منهجًا للدرا�سة، �سوى 
التجريبي،  �سبه  املنهج  الو�سفي  املنهج  جانب  اإىل  ا�ستخدمت   )2004( غازي  درا�سة 
الدرا�سات  ا�ستخدمت منهج درا�سة احلالة.اتفقت بع�ض  التي  ودرا�سة كانال )2002( 
ال�سابقة يف  الك�سف عن امل�سكالت يف ممار�سة املعلمني ملهارات التدري�ض كهذه الدرا�سة، 
يف حني اجتهت درا�سة كانال )2002( اإىل و�سع منوذج مقرتح لتطوير مهارات التدري�ض 
اإىل   )2004( غازي  التدري�سية،ودرا�سة   ممار�ستهم  على  ذلك  وتاأثري  املعلمني  على 
ا�ستق�ساء فاعلية برنامج تدريبي مقرتح لإدارة التعلم الن�سط يف تنمية الأداء التدري�سي 
الكلي للمعلمني يف اأثناء اخلدمة.اتفقت هذه الدرا�سة مع درا�سة حممود )2000( يف جمتمع 
على جمتمع  تطبيقها  الدرا�سات يف  بقية  واختلفت عن  اجلامعية،  املرحلة  وهي  الدرا�سة 
املعلمني يف التعليم العام.ا�ستفاد الباحث من جميع هذه الدرا�سات يف تكوين نظرة عامة 
و�سوًل اإىل بناء ت�سور وا�سح لدرا�سته، �سواء اأكان ذلك يف حتديد امل�سكلة اأم يف �سياغة 
الأهداف، اأم يف طريقة بناء اأداة الدرا�سة، اأم يف ا�ستخدام املعاجلة الإح�سائية، وغريها.

اإجراءات الدرا�صة
منهج الدرا�صة:اعتمدت هذه الدرا�سة على املنهج الو�سفي )امل�سحي( الذي يق�سد 
به "ذلك النوع من البحوث الذي يتم بوا�سطته ا�ستجواب جميع اأفراد البحث اأو عينة 
كبرية منهم، وذلك بهدف و�سف الظاهرة املدرو�سة من حيث طبيعتها ودرجة وجودها 

.)191  ،1409 فقط" )الع�ساف، 

د.اأحمد بن عبد الرحمن اجلهيمي

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م



162

الدرا�سات  طالب  جميع  من  الدرا�سة  جمتمع  وعينتها:تكون  الدرا�صة  جمتمع 
العليا تعليم )موازي( وبتخ�س�ساتهم )مناهج وطرق تدري�ض، اإدارة وتخطيط تربوي، 
الدرا�سات  والبالغ عددهم)855()اإح�سائية عمادة  اإ�سالمية(  والرتبية  تربية،  اأ�سول 
العليا،1432ه�(.حيث بلغت عينة الدرا�سة من طالب الدرا�سات العليا تعليم )موازي( 
مناهج وطرق تدري�ض )25( واإدارة وتخطيط تربوي )62( واأ�سول تربية )25( وتربية 
اإ�سالمية )33( حيث مت اختيار العينة يف جميع التخ�س�سات اختيارا ع�سوائيًا.واجلدول 

التايل يبني و�سف عينة الدرا�سة:
جدول )1(

توزيع عينة الدرا�صة وفق التخ�ص�س
الن�صبةالعددالتخ�ص�س

2517.2مناهج وطرق تدري�ض
6242.8اإدارة وتخطيط تربوي

2517.2اأ�سول تربية
3322.8تربية اإ�سالمية

145100.0املجموع

يتبني من اجلدول ال�سابق )1( توزيع عينة الدرا�سة حيث بلغ عدد طالب املناهج 
وبن�سبة   )62( الرتبوي  والتخطيط  والإدارة   )17.2( وبن�سبة   )25( تدري�ض  وطرق 
وبن�سبة   )33( الإ�سالمية  والرتبية   )17.2( وبن�سبة   )25( الرتبية  واأ�سول   )42.8(

.)22.8(

اأداة الدرا�صة
جلمع البيانات الالزمة ملو�سوع الدرا�سة قام الباحث بت�سميم اأداة للدرا�سة وهي 
عبارة عن ا�ستبانة م�سح لتعرف اأهم م�سكالت ممار�سة اأع�ساء هيئة التدري�ض للمهارات 
وجهة  من  الإ�سالمية  �سعود  بن  حممد  الإمام  بجامعة  املوازي  التعليم  يف  التدري�سية 
نظر طالب الدرا�سات العليا حيث تكونت الأداة من اأربعة حماور حتتوي على جمموعة 
املرتبطة  بامل�سكالت  ويتعلق  الأول:  وهي:املحور  بندًا   )59( عددها  بلغ  البنود  من 
بامل�سكالت  ويتعلق  الثاين:  بندًا.املحور   )30( بنوده  وعدد  التدري�ض  با�سرتاتيجيات 
بامل�سكالت  ويتعلق  الثالث:  بنود.املحور   )6( بنوده  وعدد  التعليم  بتقنيات  املرتبطة 
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املرتبطة بالتفاعل والت�سال وعدد بنوده )14( بندًا.املحور الرابع: ويتعلق بامل�سكالت 
ال�سابقة  الدرا�سات  على  الباحث  اعتمد  بنود.وقد   )9( بنوده  وعدد  بالتقومي  املرتبطة 
بع�سها،  وتعديل  الآخر،  بع�سها  واإ�سافة  الفقرات،  بع�ض  اإعدادها، حيث مت حذف  يف 
وذلك من خالل الأخذ براأي اخلرباء الذين مت عر�ض ال�ستبانة عليهم بغر�ض حتكيمها.
وقد ا�ستند الباحث يف ت�سميم الأداة اإىل مايلي:مراجعة البحوث والدرا�سات ال�سابقة 
ذات العالقة.مراجعة الكتب العلمية املتخ�س�سة يف التدري�ض ومهاراته.ا�ستطالع اآراء 

املتخ�س�سني والرتبويني ا�ستطالعًا مفتوحًا.

�صدق اأداة الدرا�صة
املحتوى  و�سدق  البناء  و�سدق  الظاهري  ال�سدق  من  املحكمني:للتحقق  اأ-�سدق 
لالأداة فقد عر�سها الباحث على جمموعة من املحكمني من اأع�ساء هيئة التدري�ض يف 
تعرف  اأجل  من  وذلك  �سعود  امللك  وجامعة  الإ�سالمية  �سعود  بن  الإمام حممد  جامعة 
العبارة.مدى  و�سوح  الدرا�سة.مدى  ملو�سوع  وبند  حمور  كل  مالءمة  يف:مدى  راأيهم 
منا�سبتها للمحور الذي تنتمي اإليه.ويف �سوء مالحظات املحكمني مت تعديل بع�ض فقرات 

الختبار وحذف واإ�سافة فقرات اأخرى.
ح�سابها  مت  والتي  الداخلي  الت�ساق  �سدق  الداخلي:حل�ساب  الت�ساق  �سدق  ب- 
على عينة البحث، ا�ستخدم الباحث معامل ارتباط بري�سون وذلك ملعرفة ارتباط البنود 

بالدرجة الكلية للمحور املنتمية اإليه واجلدول التايل )2( يبني تلك الرتباطات:

د.اأحمد بن عبد الرحمن اجلهيمي
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جدول )2(
معامالت ارتباط بنود الأداة بالدرجة الكلية للمحور املنتمية اإليه)العينة ال�صتطالعية: ن=29(

معامل ماملحور
معامل مالرتباط

معامل مالرتباط
الرتباط

امل�سكالت املرتبطة با�سرتاتيجيات 
التدري�ض

1**0.473611**0.824621**0.8082
2**0.672612**0.658022**0.6987
3**0.552613**0.729323**0.4960
4**0.549714**0.671224**0.5793
5**0.770815**0.725525**0.8387
6**0.691616**0.553026**0.7431
7**0.753817**0.562927**0.6714
8**0.723118**0.626828**0.6973
9**0.722719**0.704629**0.7725

10**0.663120**0.764830**0.5571

0.6761**0.743635**0.618733**31امل�سكالت املرتبطة بتقنيات التعليم
32**0.817234**0.688736**0.8262

امل�سكالت املرتبطة بالتفاعل 
والت�سال

37**0.744142**0.686647**0.8491
38**0.805543**0.804048**0.8146
39**0.758344**0.705749**0.8894
40**0.802545**0.828850**0.7268
41**0.824846**0.8219

امل�سكالت املرتبطة بالتقومي
51**0.754654**0.842657**0.7832
52**0.841455**0.811558**0.8470
53**0.831956**0.802659**0.8015

** دالة عند م�ستوى 0.01

بعد ا�ستعرا�ض معطيات اجلدول )2(، الذي يبني قيم معامالت الرتباط بني البنود 
املتعلقة بكافة املحاور حيث تبني لنا اأن جميعها دالة عند م�ستوى )0.01(، وقد �سجلت 
اأعلى قيمه يف املحور الأول عند البند )25( ويف املحور الثاين يف البند )36( ويف املحور 
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الثالث يف البند )49( ويف املحور الرابع يف البند )58(. وقد اأظهرت النتائج ال�سابقة 
امل�ستقاة من معطيات اجلدول )2( �سدق الت�ساق الداخلي للبنود مبحاور الأداة، ويوؤكد 

ذلك اأي�سًا اجلدول التايل:
جدول ) 3( 

معامالت ارتباط حماور الأداة بالدرجة الكلية )العينة ال�صتطالعية: ن=29(
معامل الرتباطاملحور

0.9211**امل�سكالت املرتبطة با�سرتاتيجيات التدري�ض
0.6826**امل�سكالت املرتبطة بتقنيات التعليم

0.8893**امل�سكالت املرتبطة بالتفاعل والت�سال
0.8501**امل�سكالت املرتبطة بالتقومي

** دالة عند م�ستوى 0.01

يت�سح من اجلدول ال�سابق )3( معامالت ارتباط املحاور بالدرجة الكلية، والذي 
يبني اأن جميع املحاور دالة عند م�ستوى )0.01( وقد �سجلت اأعلى قيمة ملحور )امل�سكالت 

املرتبطة با�سرتاتيجيات التدري�ض(.
ثبات الأداة:للتاأكد من ثبات الأداة فقد مت ح�ساب معامل ثبات الأداة با�ستخدام 

معادلة األفا كرونباخ لالت�ساق الداخلي وكانت نتائجه كما يبينها اجلدول )4(
جدول )4( 

معامالت ثبات األفا كرونباخ ملحاور الدرا�صة )العينة ال�صتطالعية: ن=29(

معامل ثبات األفا عدد البنوداملحور
كرونباخ

300.97امل�سكالت املرتبطة با�سرتاتيجيات التدري�ض
60.87امل�سكالت املرتبطة بتقنيات التعليم

140.97امل�سكالت املرتبطة بالتفاعل والت�سال
90.95امل�سكالت املرتبطة بالتقومي

590.99الثبات الكلي لال�ستبانة

د.اأحمد بن عبد الرحمن اجلهيمي
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يالحظ من اجلدول ال�سابق )4( ، اأن جميع حماور الأداة ذات ثبات عال، تراوحت 
مابني )0.87 – 0.97(، وقد بلغت قيمة معامل الثبات الكلية جلميع املحاور )0.99( 

وجميعها تعد قيمة عالية لأغرا�ض الدرا�سة احلالية.
م�ستوى  لتحديد  التايل  الأ�سلوب  الباحث  ا�ستخدم  النتائج  تف�سري  املعيار:ولت�سهيل 
كبرية=4،  جدًا=5،  )كبرية  للبدائل:  وزن  اإعطاء  مت  حيث  الأداة.  بنود  عن  الإجابة 
متو�سطة=3، قليلة=2، قليلة جدًا=1(، ثم مت ت�سنيف تلك الإجابات اإىل 5 م�ستويات 
مت�ساوية املدى من خالل املعادلة التالية:طول الفئة= )اأكرب قيمة- اأقل قيمة(÷ عدد 

بدائل الأداة=)1-5(÷ 5 =0.80
لنح�سل على الت�سنيف التايل: 

جدول رقم )5( 
توزيع للفئات وفق التدرج امل�صتخدم يف اأداة البحث

مدى املتو�صطاتالو�صف
4.21 – 5.00كبرية جدًا

3.41 – 4.20كبرية
2.61 – 3.40متو�سطة

1.81 – 2.60قليلة
1.00 – 1.80قليلة جدًا

الإح�سائية  الأ�ساليب  الدرا�سة  هذه  يف  الباحث  الإح�صائية:ا�ستخدم  املعاجلة 
بري�سون  ارتباط  معامل  احل�سابية.  واملتو�سطات  املئوية  والن�سب  التالية:التكرارات 
حل�ساب �سدق الت�ساق الداخلي للبنود.معامل ثبات األفا كرونباخ حل�ساب اأداة الدرا�سة.

اختبار )ت( لدللة الفروق بني جمموعتني م�ستقلتني.
نتائج الدرا�صة ومناق�صتها:هدفت هذه الدرا�سة اإىل تعرف م�سكالت ممار�سة اأع�ساء 
هيئة التدري�ض للمهارات التدري�سية يف التعليم املوازي بجامعة الإمام حممد بن �سعود 
الإ�سالمية من وجهة نظر طالب الدرا�سات العليا.وقبل الإجابة عن ت�ساوؤلت الدرا�سة  
موجه  التالية:خطاب  للخطوات  باإعداده  النهائية،  ال�ستبانة  جتهيز  بعد  الباحث  قام 
واأهدافها وتعليمات  الدرا�سة  الدرا�سة، وفيه �سرح خمت�سر عن  اإىل عينة  الباحث  من 

اأهم م�صكالت ممار�صة اأع�صاء هيئة التدري�س للمهارات التدري�صية يف التعليم املوازي بجامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية من وجهة نظر طالب الدرا�صات العليا
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مطلوبة من امل�ستهدفني، واللتزام باأغرا�ض البحث العلمي، كما حتتوي على معلومات 
خمت�سرة عن الباحث.التوزيع غري املبا�سر عن طريق مكتب الدرا�سات العليا يف ق�سم 
الرتبية. اأجرى الباحث املتابعة امل�ستمرة مما �ساعد على ا�ستعادة معظم ال�ستبانات.
كافية  مدة  وهي  ال�ستبيانات  جلمع  نهائيًا  موعدا  1432/6/10ه�  يوم  الباحث  حدد 
لو�سولها.بلغ عدد ال�ستبيانات املوزعة )230( ا�ستبانه ومت ا�ستعادة )145( ا�ستبانة.

مت فرز ال�ستبيانات وتفريغها ثم متت معاجلة البيانات اإح�سائيا با�ستخدام احلا�سب 
حيث جاءت النتائج كما يلي:

اإجابة ال�سوؤال الأول:ما امل�سكالت التي حتول دون ممار�سة اأع�ساء هيئة التدري�ض 
الإمام  بجامعة  املوازي(  )التعليم  العليا  الدرا�سات  طالب  على  التدري�سية  للمهارات 
حممد بن �سعود الإ�سالمية من وجهة نظر الطالب اأنف�سهم؟ولالإجابة عن هذا ال�سوؤال 
قام الباحث با�ستخراج املتو�سط احل�سابي والنحراف املعياري لعينة الدرا�سة لكل حمور 
والبنود املندرجة حتته، واجلدول التايل يبني قيم ال�ستجابات لكل حمور ومعرفة الأعلى 

والأقل لهذه البنود مرتبة ترتيبًا تنازليًا:

اأوًل: امل�صكالت املرتبطة با�صرتاتيجيات التدري�س:

جدول )6(
التكرارات والن�صب املئوية واملتو�صطات احل�صابية وترتيبها تنازليًا لإجابات عينة الدرا�صة عن امل�صكالت 

املرتبطة با�صرتاتيجيات التدري�س والتي حتول دون ا�صتخدام اأع�صاء هيئة التدري�س ملهارات التدري�س

امل�صكالتم
املتو�صط درجة توافر امل�صكلة

احل�صابي
النحراف 

الرتتيباملعياري كبرية 
قليلة قليلةمتو�صطةكبريةجدًا

جدًا

الرتكيز على نوع حمدد 12
من اأ�ساليب التدري�ض

4043351873.641.161ت %28.030.124.512.64.9

13

�سعف التنويع يف ا�سرتاتيجيات 
التدري�ض )املناق�سة / ال�ستقراء 
/ القيا�ض / الع�سف الذهني / 
التعلم التعاوين / حل امل�سكالت 

/ ال�ستق�ساء / خرائط املفاهيم 
.. الخ( ح�سب املوقف التعليمي

314540227ت

3.491.132 %21.431.027.615.24.8

د.اأحمد بن عبد الرحمن اجلهيمي
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امل�صكالتم
املتو�صط درجة توافر امل�صكلة

احل�صابي
النحراف 

الرتتيباملعياري كبرية 
قليلة قليلةمتو�صطةكبريةجدًا

جدًا

قلة ا�ستخدام تقنيات 7
التعليم بطريقة �سحيحة

2737532123.471.013ت %19.326.437.915.01.4

19
قلة الرتكيز على اجلوانب 
التطبيقية للمادة العلمية 
يف اأثناء عر�ض املحا�سرة

244147274ت
3.381.064 %16.828.732.918.92.8

30
�سعف القدرة على تقدمي 

تغذية راجعة لإجابات 
الطالب

283453227ت
3.381.114 %19.423.636.815.34.9

�سعف م�ستوى تنمية 14
مهارات التفكري العليا

2540463133.371.076ت %17.227.631.721.42.1

26
تدين القدرة على ا�ستثارة 
الطالب يف اأثناء عر�ض 

املحا�سرة

233455282ت
3.341.027 %16.223.938.719.71.4

18
عدم مراعاة الفروق 

الفردية بني الطالب يف 
اأثناء عر�ض املحا�سرة

273542327ت
3.301.168 %18.924.529.422.44.9

�سعف ا�ستخدام لغة 23
اجل�سد بفاعلية

2240423163.291.119ت %15.628.429.822.04.3

4

�سعوبة التنويع يف اأ�ساليب 
التهيئة للمحا�سرة بطرق 

خمتلفة حتفز دافعية 
الطالب للتعلم

213162235ت

3.281.0210 %14.821.843.716.23.5

5
تدين م�ستوى ربط 
اخلربات اجلديدة 
باخلربات ال�سابقة

164058244ت
3.280.9710 %11.328.240.816.92.8

9

قلة العتماد على 
الطرق التدري�سية التي 
حتقق فعالية الطالب 
وم�ساركتهم يف املوقف 

التعليمي

174350285ت

3.271.0212 %11.930.135.019.63.5

اأهم م�صكالت ممار�صة اأع�صاء هيئة التدري�س للمهارات التدري�صية يف التعليم املوازي بجامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية من وجهة نظر طالب الدرا�صات العليا
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امل�صكالتم
املتو�صط درجة توافر امل�صكلة

احل�صابي
النحراف 

الرتتيباملعياري كبرية 
قليلة قليلةمتو�صطةكبريةجدًا

جدًا

24

عدم ممار�سة مهارات 
متعددة ت�ساعد 

الطالب على اكت�سابها 
وا�ستخدامها

153960206ت

3.260.9813 %10.727.942.914.34.3

قلة ا�ستخدام للتعزيز 29
املنا�سب يف الوقت املنا�سب

2429543163.241.1014ت %16.720.137.521.54.2

�سعف القدرة على توجيه 27
الأ�سئلة جلميع الطالب

2433453483.221.1515ت %16.722.931.323.65.6

16
عدم القدرة على توزيع 
زمن املحا�سرة بدقة 

وفاعلية

1541452910ت
3.161.0916 %10.729.332.120.77.1

�سعف الربط بني املواقف 10
التعليمية املختلفة

1541453683.131.0817ت %10.328.331.024.85.5

25

تدين م�ستوى تنمية 
الجتاهات اليجابية 
للطالب نحو العلم 

والإبداع من خالل مواقف 
تعليمية خمتلفة

172760307ت

3.121.0418 %12.119.142.621.35.0

�سعف الربط بالتخ�س�ض 22
واحلياة الواقعية

19334438113.081.1519ت %13.122.830.326.27.6

3
تدين م�ستوى القدرة على 
حتديد اأهداف املقرر يف 

اللقاء الأول

1231523013ت
2.991.0820 %8.722.537.721.79.4

15
اإهمال تنمية قدرة الطالب 

على ممار�سة التعلم 
الذاتي

2422354614ت
2.971.2521 %17.015.624.832.69.9

17
عدم ا�ستخدام لالأمثلة 
والت�سبيهات يف عر�ض 

املحا�سرة

1228494311ت
2.911.0722 %8.419.634.330.17.7

د.اأحمد بن عبد الرحمن اجلهيمي
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امل�صكالتم
املتو�صط درجة توافر امل�صكلة

احل�صابي
النحراف 

الرتتيباملعياري كبرية 
قليلة قليلةمتو�صطةكبريةجدًا

جدًا

21

�سعف القدرة على التنويع 
يف م�سادر التعلم: الكتب، 

والنرتنت، وامل�ساريع، 
واملعامل، واملكتبة...

1528444115ت

2.911.1522 %10.519.630.828.710.5

20

�سعف التنويع يف اأن�سطة 
التعلم مثل: املناق�سات 
التقارير والتكليفات 

املتنوعة

1235423719ت

2.891.1624 %8.324.129.025.513.1

28
ل يتيح فرتة زمنية بعد 

اإلقاء ال�سوؤال قبل اأن يحدد 
الطالب املجيب

1626444316ت
2.881.1625 %11.017.930.329.711.0

6
تدين م�ستوى التمكن من 
املادة العلمية التي يقوم 

بتدري�سها

72753439ت
2.860.9726 %5.019.438.130.96.5

�سعف ال�سوت وتنوعه يف 2
اأثناء عر�ض املحا�سرة

10195149152.721.0527ت %6.913.235.434.010.4

عدم القدرة على قيادة 8
املوقف التعليمي بنجاح

5264154172.641.0228ت %3.518.228.737.811.9

1
�سعوبة ا�ستخدامه اللغة 
العربية يف اأثناء عر�ض 

املحا�سرة

1320324336ت
2.521.2629 %9.013.922.229.925.0

�سعف القدرة على اإدارة 11
القاعة الدرا�سية بكفاءة

6163150372.311.1130ت %4.311.422.135.726.4
3.11املتو�سط* العام للمحور

*املتو�سط احل�سابي من 5 درجات

املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات   )6( ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
حتول  التي  امل�سكالت  يف   راأيهم  عن  الدرا�سة  عينة  اأفراد  لإجابات  تنازليًا  وترتيبها 
دون ممار�سة اأع�ساء هيئة التدري�ض للمهارات التدري�سية على طالب الدرا�سات العليا 
الإ�سالمية من وجهة نظر الطالب  الإمام حممد بن �سعود  املوازي( بجامعة  )التعليم 

اأهم م�صكالت ممار�صة اأع�صاء هيئة التدري�س للمهارات التدري�صية يف التعليم املوازي بجامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية من وجهة نظر طالب الدرا�صات العليا
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اأظهر  اأنف�سهم يف املحور املتعلق )بامل�سكالت املرتبطة با�سرتاتيجيات التدري�ض( حيث 
اأن  جند  املحور  بنود  اإىل  النظر  وعند   ،)3.11( ي�ساوي  للمحور  العام  املتو�سط  اأن  
اأعالها تقديرًا هي )الرتكيز على نوع حمدد من اأ�ساليب التدري�ض( وبدرجة كبرية بلغت 
القدمي  التعليم  منط  اتباع  اإىل  ذلك  يعزى  وقد   )3.64( ح�سابي  ومبتو�سط   )30.1(
وهو اأ�سلوب التدري�ض بالإلقاء وعدم ممار�سة ا�سرتاتيجيات تدري�سية ذات اأهمية بالغة 
الأثر يف  له  الذهني وغريها مما يكون  الع�سف  اأو  التعاوين  التعلم  كالتدري�ض بطريقة 
عملية التعلم ، اأما اأدنى البنود تقديرًا فهو)�سعف القدرة على اإدارة القاعة الدرا�سية 
بكفاءة( وبدرجة قليلة بلغت )35.7( وقد ح�سل على متو�سط ح�سابي قدره )2.31( 
اإدارة  اإىل مزيد قدرة وكفاية يف  التدري�ض بحاجة  اأن  ع�سو هيئة  اإىل  وقد يعزى ذلك 
القاعة ال�سفية ، مما ي�ستدعي اأهمية اللتحاق بربامج تدريبية وور�ض عمل يف الإدارة 

ال�سفية. 

ثانيًا: امل�صكالت املرتبطة بتقنيات التعليم:
جدول )7(

التكرارات والن�صب املئوية واملتو�صطات احل�صابية وترتيبها تنازليًا لإجابات عينة الدرا�صة عن امل�صكالت 
املرتبطة بتقنيات التعليم والتي حتول دون ا�صتخدام اأع�صاء هيئة التدري�س ملهارات التدري�س

امل�صكالتم
املتو�صط درجة توافر امل�صكلة

احل�صابي
النحراف 

الرتتيباملعياري كبرية 
قليلة قليلةمتو�صطةكبريةجدًا

جدًا

31
قلة ا�ستخدامه لتقنيات 

تعليمية متنوعة مبا يحقق 
اأهداف املحا�سرة

354338243ت
3.581.101 %24.530.126.616.82.1

33
عدم م�ساعدة الطالب على كيفية 

ال�ستفادة من تقنيات التعليم 
والت�سال يف عملية التعلم

294338313ت
3.441.102 %20.129.926.421.52.1

32

�سعف ا�ستخدام تقنيات التعليم 
احلديثة وتقنياته كاحلا�سب 

الآيل )بوربوينت / بريد 
الكرتوين / و�سائط متعددة ..(

264434309ت

3.341.183 %18.230.823.821.06.3

د.اأحمد بن عبد الرحمن اجلهيمي
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امل�صكالتم
املتو�صط درجة توافر امل�صكلة

احل�صابي
النحراف 

الرتتيباملعياري كبرية 
قليلة قليلةمتو�صطةكبريةجدًا

جدًا

36
�سعف التمكن ملهارات 

ا�ستخدام امل�سادر الرقمية 
للمعلومات

173756249ت
3.201.064 %11.925.939.216.86.3

34
ل يهتم بحث الطالب على 
ال�ستفادة من اخلدمات 

احلا�سوبية

2031393617ت
3.011.235 %14.021.727.325.211.9

35

عدم ت�سجيع الطالب على 
ا�ستخدام النرتنت للح�سول 

على املعلومات واملعارف 
املرتبطة باملادة العلمية

2129373520ت

2.971.276 %14.820.426.124.614.1

3.26املتو�سط* العام للمحور

* املتو�سط احل�سابي من 5 درجات
املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات   )7( ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
حتول  التي  امل�سكالت  يف   راأيهم  عن  الدرا�سة  عينة  اأفراد  لإجابات  تنازليًا  وترتيبها 
دون ممار�سة اأع�ساء هيئة التدري�ض للمهارات التدري�سية على طالب الدرا�سات العليا 
الإ�سالمية من وجهة نظر الطالب  الإمام حممد بن �سعود  املوازي( بجامعة  )التعليم 
اأنف�سهم يف املحور املتعلق )امل�سكالت املرتبطة بتقنيات التعليم( حيث اأظهر اأن  املتو�سط 
العام للمحور ي�ساوي )3.26( وعند النظر اإىل بنود املحور جند اأن اأعالها تقديرًا هي 
)قلة ا�ستخدامه لتقنيات تعليمية متنوعة مبا يحقق اأهداف املحا�سرة( وبدرجة كبرية 
بلغت )30.1( ومبتو�سط ح�سابي )3.58( وقد يعزى ذلك اإما اإىل عدم الهتمام من 
اأثناء عر�ض املحا�سرة  قبل اأع�ساء هيئة التدري�ض يف ا�ستخدام التقنيات التعليمية يف 
، واإما اأن تكون القاعات غري مهيئة يف ا�ستخدام التقنيات التعليمية ، اأما اأدنى البنود 
املعلومات  على  للح�سول  النرتنت  ا�ستخدام  على  الطالب  ت�سجيع  فهو)عدم  تقديرًا 
على  ح�سل  وقد   )26.1( بلغت  متو�سطة  وبدرجة  العلمية(  باملادة  املرتبطة  واملعارف 
متو�سط ح�سابي قدره )2.97( وقد يعزى ذلك اإىل اأن  ع�سو هيئة التدري�ض بحاجة اإىل 

اأهم م�صكالت ممار�صة اأع�صاء هيئة التدري�س للمهارات التدري�صية يف التعليم املوازي بجامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية من وجهة نظر طالب الدرا�صات العليا
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ي�ستقي  التي  التعلم  وجعلها من م�سادر  العنكبوتية  بال�سبكة  مادته  ربط  اأهمية  اإدراك 
الطالب منه املعلومة. 

ثالثًا: امل�صكالت املرتبطة بالتفاعل والت�صال:
جدول )8( 

التكرارات والن�صب املئوية واملتو�صطات احل�صابية وترتيبها تنازليًا لإجابات عينة الدرا�صة عن امل�صكالت 
املرتبطة بالتفاعل والت�صال والتي حتول دون ا�صتخدام اأع�صاء هيئة التدري�س ملهارات التدري�س

امل�صكالتم
درجة توافر امل�صكلة

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
الرتتيباملعياري كبرية 

قليلة قليلةمتو�صطةكبريةجدًا
جدًا

42
قلة الهتمام بحاجات 

الطالب النف�سية 
والجتماعية

2129443710ت
3.101.161 %14.920.631.226.27.1

قلة احرتام الوقت يف 40
اأثناء املحا�سرة

20284535172.991.212ت %13.819.331.024.111.7

44
ل يوفر املناخ التعليمي 

الذي يتيح تكافوؤ الفر�ض 
بني الطالب

1627503911ت
2.991.112 %11.218.935.027.37.7

عدم التمكن من غر�ض 45
الثقة يف نفو�ض الطالب

14314737142.961.134ت %9.821.732.925.99.8

46
ل يعود الطالب 

على املناق�سة احلرة 
املو�سوعية

1437364015ت
2.961.174 %9.926.125.428.210.6

ل يكرتث لآراء الطالب واإن 38
اختلف معهم يف الراأي

17274642132.951.146ت %11.718.631.729.09.0

43
�سعف املعاجلة للمواقف 

ال�سعبة الطارئة اأو املحرجة 
باأ�سلوب تربوي منا�سب

1624513913ت
2.941.127 %11.216.835.727.39.1

39
ل يتيح الفر�سة للطالب 

لإبداء اآرائهم العلمية 
والنقد بحرية تامة

1827384516ت
2.901.208 %12.518.826.431.311.1

د.اأحمد بن عبد الرحمن اجلهيمي
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امل�صكالتم
درجة توافر امل�صكلة

املتو�صط 
احل�صابي

النحراف 
الرتتيباملعياري كبرية 

قليلة قليلةمتو�صطةكبريةجدًا
جدًا

48
ل ي�سجع الطالب على 
التعبري عن م�ساعرهم 

ال�سخ�سية بحرية

1919414516ت
2.861.209 %13.613.629.332.111.4

47

العالقة مع الطالب غري 
مبنية على اأ�سا�ض من 

املودة واحلب والحرتام 
بعيدًا عن اخلوف والقلق

1821334525ت

2.731.2710 %12.714.823.231.717.6

37

�سعف القدرة على 
اإدارة احلوار واملناق�سة 
مع طالبه بنجاح داخل 

القاعة الدرا�سية

822494816ت

2.711.0411 %5.615.434.333.611.2

41
�سعف الت�سجيع على 

التعاون والعمل كفريق بني 
الطالب

1323424324ت
2.711.1811 %9.015.929.029.716.6

50
ل ي�سجع على الت�سال 
الإيجابي بني الطالب 

بع�سهم بع�سًا

1218424025ت
2.651.1813 %8.813.130.729.218.2

49
ي�ستخدم العبارات 

ال�ساخرة اأو املحبطة 
للطالب

1317253652ت
2.321.3214 %9.111.917.525.236.4

2.84املتو�سط* العام للمحور

* املتو�سط احل�سابي من 5 درجات
املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات   )8( ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
حتول  التي  امل�سكالت  يف   راأيهم  عن  الدرا�سة  عينة  اأفراد  لإجابات  تنازليًا  وترتيبها 
دون ممار�سة اأع�ساء هيئة التدري�ض للمهارات التدري�سية على طالب الدرا�سات العليا 
الإ�سالمية من وجهة نظر الطالب  الإمام حممد بن �سعود  املوازي( بجامعة  )التعليم 
اأن   اأظهر  حيث  والت�سال(  بالتفاعل  املرتبطة  )امل�سكالت  املتعلق  املحور  يف  اأنف�سهم 

اأهم م�صكالت ممار�صة اأع�صاء هيئة التدري�س للمهارات التدري�صية يف التعليم املوازي بجامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية من وجهة نظر طالب الدرا�صات العليا
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اأعالها  اأن  اإىل بنود املحور جند  العام للمحور ي�ساوي )2.84( وعند النظر  املتو�سط 
النف�سية والجتماعية( وبدرجة متو�سطة  تقديرًا هي )قلة الهتمام بحاجات الطالب 
بلغت )31.2( ومبتو�سط ح�سابي )3.10( وقد يعزى ذلك اإىل عدم الهتمام من قبل 
اأع�ساء هيئة التدري�ض بالعالقات الإن�سانية بينه وبني طالبه مما ترتب عليه ال�سعف يف 
معرفة حاجاتهم النف�سية والجتماعية، اأما اأدنى البنود تقديرًا فهو)ي�ستخدم العبارات 
على  ح�سل  وقد   )36.4( بلغت  جدا  قليلة  وبدرجة  للطالب(  املحبطة  اأو  ال�ساخرة 
متو�سط ح�سابي قدره )2.32( وهذه النتيجة تدل على اأن ع�سو هيئة التدري�ض  يتمتع 

با�ستخدام اأ�ساليب راقية يف التعامل مع طالبه.

رابعًا: امل�صكالت املرتبطة بالتقومي:
جدول )9( 

التكرارات والن�صب املئوية واملتو�صطات احل�صابية وترتيبها تنازليًا لإجابات عينة الدرا�صة عن 
امل�صكالت املرتبطة بالتقومي والتي حتول دون ا�صتخدام اأع�صاء هيئة التدري�س ملهارات التدري�س

امل�صكالتم
املتو�صط درجة توافر امل�صكلة

احل�صابي
النحراف 

الرتتيباملعياري كبرية 
قليلة قليلةمتو�صطةكبريةجدًا

جدًا

ل يقدم تغذية راجعة يف 59
�سوء نتائج التقومي

4538381673.681.171ت %31.326.426.411.14.9

ل ي�سجع الطالب على 55
التقومي الذاتي

3941371973.601.162ت %27.328.725.913.34.9

58
ل ي�ستخدم اأنوعًا متعددة من 
التقومي )القبلي / التكويني / 

الت�سخي�سي / النهائي(

403343179ت
3.551.203 %28.223.230.312.06.3

عدم الرتكيز على قيا�ض 57
اجلوانب املهارية والوجدانية

2942422453.461.104ت %20.429.629.616.93.5

56
ل يركز يف التقومي على قيا�ض 

امل�ستويات العقلية العليا : 
التحليل / الرتكيب / التقومي

303747209ت
3.411.155 %21.025.932.914.06.3

عدم التمكن من التنويع يف 54
اأ�ساليب التقومي

2936432683.371.166ت %20.425.430.318.35.6

د.اأحمد بن عبد الرحمن اجلهيمي
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امل�صكالتم
املتو�صط درجة توافر امل�صكلة

احل�صابي
النحراف 

الرتتيباملعياري كبرية 
قليلة قليلةمتو�صطةكبريةجدًا

جدًا

عدم مراعاة املو�سوعية يف 53
اأثناء تقومي الطالب

2740432593.351.167ت %18.827.829.917.46.3

51
عدم اإ�سعار الطالب 

باأ�ساليب التقومي املتبعة التي 
�سوف ي�ستخدمها يف املقرر

3230422317ت
3.261.298 %22.220.829.216.011.8

52
ل ي�سعر الطالب مبعايري 

التقومي التي �سوف 
ي�ستخدمها

2737362615ت
3.251.269 %19.126.225.518.410.6

3.43املتو�سط* العام للمحور

* املتو�سط احل�سابي من 5 درجات
املعيارية  والنحرافات  احل�سابية  املتو�سطات   )9( ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
حتول  التي  امل�سكالت  يف   راأيهم  عن  الدرا�سة  عينة  اأفراد  لإجابات  تنازليًا  وترتيبها 
دون ممار�سة اأع�ساء هيئة التدري�ض للمهارات التدري�سية على طالب الدرا�سات العليا 
الإ�سالمية من وجهة نظر الطالب  الإمام حممد بن �سعود  املوازي( بجامعة  )التعليم 
اأنف�سهم يف املحور املتعلق )امل�سكالت املرتبطة بالتقومي( حيث اأظهر اأن  املتو�سط العام 
للمحور ي�ساوي )3.43( وعند النظر اإىل بنود املحور جند اأن اأعالها تقديرًا هي )ل 
بلغت  ومتو�سطة  كبرية   بني  ما  وبدرجة  التقومي(  نتائج  �سوء  يف  راجعة  تغذية  يقدم 
)26.4( ومبتو�سط ح�سابي )3.68( وقد يعزى ذلك اإىل اأن اأهمية وعي  اأع�ساء هيئة 
التدري�ض بالتغذية الراجعة يف عملية التقومي جدير بالنتباه واملمار�سة الدائمة يف اأثناء 
عر�ض املحا�سرات ، اأما اأدنى البنود تقديرًا فهو)ل ي�سعر الطالب مبعايري التقومي التي 
�سوف ي�ستخدمها ( وبدرجة متو�سطة بلغت )25.5( وقد ح�سل على متو�سط ح�سابي 
التعلم  ارتكاز  واأهمية  التعلم  اأن دور الطالب يف عملية  قدره )3.25( وقد يعزى ذلك 
عليه يبقى غائبا لدى بع�ض اأع�ساء هيئة التدري�ض مما يرتتب عليه �سرورة النتباه يف 

جعل املتعلم حمورا يف العملية التعليمية.

اأهم م�صكالت ممار�صة اأع�صاء هيئة التدري�س للمهارات التدري�صية يف التعليم املوازي بجامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية من وجهة نظر طالب الدرا�صات العليا
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جدول )10( 
املتو�صطات احل�صابية وترتيبها تنازليًا ملحاور ال�صتبانة

الرتتيباملتو�صط* حل�صابياملحاور
3.113امل�سكالت املرتبطة با�سرتاتيجيات التدري�ض

3.262امل�سكالت املرتبطة بتقنيات التعليم
2.844امل�سكالت املرتبطة بالتفاعل والت�سال

3.431امل�سكالت املرتبطة بالتقومي
3.16الدرجة الكلية مل�سكالت

* املتو�سط من 5 درجات
تنازليًا  وترتيبها  الكلية  احل�سابية  املتو�سطات   )10( ال�سابق  اجلدول  من  يت�سح 
لإجابات اأفراد عينة الدرا�سة عن راأيهم يف  امل�سكالت التي حتول دون ممار�سة اأع�ساء 
املوازي(  )التعليم  العليا  الدرا�سات  طالب  على  التدري�سية  للمهارات  التدري�ض  هيئة 
اأن  اأظهر  حيث  الطالب  نظر  وجهة  من  الإ�سالمية  �سعود  بن  حممد  الإمام  بجامعة 
ي�ساوي )3.16(، وبدرجة متو�سطة مما  الكلية جلميع املحاور  للدرجة  العام  املتو�سط 
يتطلب م�ساعفة اجلهد من قبل اأع�ساء هيئة التدري�ض يف ممار�سة املهارات التدري�سية 
اأثناء تدري�سهم مما يرتيتب عليه احل�سول على خمرجات تعليمية ذات م�ستوى عال ، 
تعنى  واتي  النقا�ض  وحلقات  العمل  وور�ض  التدريبية  بالربامج  اللتحاق  ينبغي  اأنه  كما 
حمور  هو  تقديرًا  اأعالها  اأن  جند  املحاور  كافة  اإىل  النظر  ومهاراته.وعند  بالتدري�ض 
اإىل  ي�سري  وهذا  بلغ )3.43(  عام  ومبتو�سط ح�سابي  بالتقومي(   املرتبطة  )امل�سكالت 
اأهمية هذا املحور يف اأن  التقومي واأ�ساليبة ميثل جانبا مهما وركيزة اأ�سا�سية وعن�سرا 
كبريا يف عملية التعلم والتعلم ، اأما اأدنى املحاور تقديرًا فهو حمور)امل�سكالت املرتبطة 
بالتفاعل والت�سال( فقد ح�سل على متو�سط ح�سابي قدره )2.84( مما يتطلب من 
الطالب  مع  والت�سال  ال�سفي  التفاعل  بجوانب  اأكرث  العناية  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء 
و�سواء كان تفاعال لفظيا اأم غري لفظي، كما اأنه ينبغي تطبيق اأدوات فاعله يف معرفة 
فالندرز  كاأداة  ذلك  تك�سف  التي  الأدوات  ا�ستخدام  طريق  عن  املتعلمني  مع  التفاعل 

وغريها، وهذه النتيجة وما قبلها تتفق مع درا�سة حممود )2000(.

د.اأحمد بن عبد الرحمن اجلهيمي
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الإجابة عن ال�سوؤال الثاين:هل توجد فروق ذات دللة اإح�سائية عند م�ستوى الدللة 
)0.05( يف طبيعة امل�سكالت التي حتول دون ا�ستخدام اأع�ساء هيئة التدري�ض ملهارات 

التدري�ض من وجهة نظر طالب الدرا�سات العليا تعزى اإىل اختالف التخ�س�ض؟
جدول )11( 

اختبار حتليل التباين الأحادي )ف( لدللة الفروق يف ا�صتجابات عينة الدرا�صة عن درجة توافر 
امل�صكالت التي حتول دون ا�صتخدام اأع�صاء هيئة التدري�س ملهارات التدري�س باختالف التخ�ص�س

جمموع م�صدر التبايناملحور
املربعات

درجات 
احلرية

متو�صط 
م�صتوى قيمة فاملربعات

التعليقالدللة

امل�سكالت املرتبطة 
با�سرتاتيجيات التدري�ض

غري دالة2.3130.771.490.220بني املجموعات 73.101410.52داخل املجموعات
امل�سكالت املرتبطة 

بتقنيات التعليم
غري دالة5.7731.922.380.072بني املجموعات 113.791410.81داخل املجموعات

امل�سكالت املرتبطة 
بالتفاعل والت�سال

غري دالة4.2531.421.700.169بني املجموعات 117.191410.83داخل املجموعات
امل�سكالت املرتبطة 

بالتقومي
غري دالة2.4430.810.930.429بني املجموعات 122.451400.88داخل املجموعات

الدرجة الكلية 
للم�سكالت

غري دالة2.5030.831.640.183بني املجموعات 71.661410.51داخل املجموعات

املرتبطة  )امل�سكالت  املحاور:  دالة  قيم )ف( غري  اأن   )11 ( يت�سح من اجلدول 
املرتبطة  امل�سكالت  التعليم،  بتقنيات  املرتبطة  امل�سكالت  التدري�ض،  با�سرتاتيجيات 
بالتفاعل والت�سال، امل�سكالت املرتبطة بالتقومي(، ويف الدرجة الكلية للم�سكالت، مما 
ي�سري اإىل عدم وجود فروق ذات دللة اإح�سائية بني ا�ستجابات عينة الدرا�سة حول درجة 
توافر امل�سكالت التي حتول دون ممار�سة اأع�ساء هيئة التدري�ض ملهارات التدري�ض يف تلك 
املحاور، وكذلك يف الدرجة الكلية للم�سكالت تعزى لختالف تخ�س�سات اأفراد العينة، 
فاإن  )موازي(  العليا  الدرا�سات  طالب  تخ�س�سات  اختالف  رغم  انه  اإىل  يعني  وهذا 
درجة توافر م�سكالت ممار�سة  اأع�ساء هيئة التدري�ض ملهارات التدري�ض تبقى متقاربة، 

حيث ل يوجد تاأثري للتخ�س�ض على حجم تلك امل�سكالت من وجهة نظر الطالب.
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نتائج الدرا�صة
من خالل العر�ض ال�سابق تو�سلت الدرا�سة اإىل نتائج منها اأهمها:اأظهرت امل�سكلة  
للمهارات  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  ممار�سة  دون  الأكرث  اأنه  بالتقومي(   ( ب�  املرتبطة 
التدري�سية يف التعليم املوازي بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية من وجهة نظر 
طالب الدرا�سات العليا.جاءت امل�سكلة املرتبطة بتقنيات التعليم يف املرتبة الثانية دون 
ممار�سة اأع�ساء هيئة التدري�ض للمهارات التدري�سية يف التعليم املوازي بجامعة الإمام 
حممد بن �سعود الإ�سالمية من وجهة نظر طالب الدرا�سات العليا. اأظهرت امل�سكالت 
املرتبطة ب�ا�سرتاتيجيات التدري�ض يف املرتبة الثالثة دون ممار�سة اأع�ساء هيئة التدري�ض 
للمهارات التدري�سية يف التعليم املوازي بجامعة الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية من 
وجهة نظر طالب الدرا�سات العليا. جاءت امل�سكالت املرتبطة ب�التفاعل والت�سال يف 
التعليم  يف  التدري�سية  للمهارات  التدري�ض  هيئة  اأع�ساء  ممار�سة  دون  الرابعة  املرتبة 
الدرا�سات  طالب  نظر  وجهة  من  الإ�سالمية  �سعود  بن  حممد  الإمام  بجامعة  املوازي 
العليا. ك�سفت الدرا�سة اإىل اأن اتباع منط التعليم القدمي وهو اأ�سلوب التدري�ض بالإلقاء 
وعدم ممار�سة ا�سرتاتيجيات تدري�سية حديثة هو النمط ال�سائد مما قد يكون له الأثر 
عينة  ا�ستجابات  بني  اإح�سائية  دللة  ذات  فروق  وجود  التعلم.عدم  عملية  يف  ال�سلبي 
التدري�ض  اأع�ساء هيئة  التي حتول دون ممار�سة  امل�سكالت  توافر  الدرا�سة حول درجة 
تخ�س�سات  لختالف  تعزى  للم�سكالت  الكلية  الدرجة  يف  وكذلك  التدري�ض،  ملهارات 

اأفراد العينة.

مقرتحات وتو�صيات
يف �سوء ما اأ�سفرت عنه الدرا�سة من نتائج، ميكن اقرتاح التو�سيات التالية:اأهمية 
العمليات  يف  وتطبيقا  ممار�سة  احلديثة  واجتاهاته  واأدواته  التقومي  باأ�ساليب  العناية 
التقنية  دمج  ال�سعودية.�سرورة  اجلامعات  يف  العليا  الدرا�سات  طالب  لدى  التدري�سية 
– يف عمليات التدري�ض ومهاراته مما يكون له الأثر يف اكت�ساب  – احلديثة  التعليمية 
وطالبه.اأهمية  التدري�ض  هيئة  ع�سو  بني  وا�ستيعابه  التقني  والتوا�سل  والتفاعل  التعلم 
العناية با�سرتاتيجيات التدري�ض احلديثة ممار�سة وتطبيقا يف القاعات الدرا�سية لدى 
وور�ض  تدريبية  برامج  و�سع  ال�سعودية.�سرورة  اجلامعات  يف  العليا  الدرا�سات  طالب 
التدري�سية  املهارات  عن  الالزمة  باملعلومات  لتزويدهم  التدري�ض  هيئة  لأع�ساء  عمل 
وتنميتها وممار�ستها يف ميدان التعلم.اأهمية ال�سرت�ساد باآراء الكفاءات العلمية املتميزة 
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من اأع�ساء هيئة التدري�ض يف اجلامعات ال�سعودية ملعاجلة م�سكالت ممار�سة مهارات 
التدري�ض يف بيئات التعليم العايل. 

درا�صات م�صتقبلية
الدرا�سات  يقرتح  فاإنه  وتو�سيات،  نتائج  من  الباحث  اإليه  تو�سل  ما  �سوء  يف 
امل�ستقبلية التالية:اإجراء مزيد من الدرا�سات والأبحاث على عينات اأكرب واأ�سمل من تلك 
التي تناولتها هذه الدرا�سة للك�سف عن طبيعة العالقة بني الدرجة العلمية لأع�ساء هيئة 
التدري�ض وامل�سكالت التي حتول دون ممار�سة اأع�ساء هيئة التدري�ض للمهارات التدري�سية 
يف التعليم العايل.اإجراء درا�سات م�سابهة لهذه الدرا�سة على عينات خمتلفة للك�سف عن 
امل�سكالت احلقيقية التي حتول دون ممار�سة اأع�ساء هيئة التدري�ض للمهارات التدري�سية 
يف التعليم العايل يف املقررات الدرا�سية املختلفة ومقارنتها بالنتائج التي تو�سلت اإليها 

هذه الدرا�سة.
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ملحق أداة الدراسة

ب�سم اهلل الرحمن الرحيم
اأخي الدار�ض الكرمي / ................................................. وفقه اهلل        

�سالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته   وبعد
هيئة  ممار�سة اأع�ساء  م�سكالت  اأهم   " بعنوان  درا�سة  باإجراء  الباحث  فيقوم 
�سعود  بن  حممد  الإمام  بجامعة  املوازي  التعليم  يف  التدري�سية  للمهارات  التدري�ض 
الإ�سالمية من وجهة نظر طالب الدرا�سات العليا " وت�سمنت الدرا�سة الإ�ستبانة  اأداة 
لها بحيث جتمع اأهم امل�سكالت التي ا�ستخل�سها الباحث من الدرا�سات ال�سابقة، واآراء 

املهتمني بالتدري�ض ومهاراته ، وقد مت ت�سنيفها حتت اأربعة حماور رئي�سة.
 وحيث اإن لديكم خربة يف هذا امليدان فاإن الباحث يت�سرف باختياركم كاأحد اأفراد عينة 

الدرا�سة ، وذلك لتعرف راأيكم يف درجة وجود هذه امل�سكالت. 
لذا ياأمل الباحث منكم التكرم بالإجابة عن جميع فقرات الإ�ستبانة ، وذلك بو�سع 

عالمة )( يف املكان الذي يعرب عن راأيكم اأمام كل عبارة . 
كما ياأمل اأن حتظى هذه الإ�ستبانة باهتمامكم وحر�سكم . 

ول ي�سعه يف اخلتام اإل اأن ي�سكركم جزيل ال�سكر على ما اأعطيتموه من وقتكم الثمني 
يف الإجابة عن فقرات هذه الإ�ستبانة ، واهلل ي�ساأل اأن يحفظكم ويرعاكم ،،، 

الباحث
د. اأحمد بن عبد الرحمن اجلهيمي

جامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية
كلية العلوم الجتماعية / ق�صم املناهج وطرق التدري�س

جوال: 0555202185
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البيانات ال�صخ�صية للمجيب
التخ�ص�س :

اإدارة وتخطيط تربويمناهج وطرق تدري�ض 
تربية اإ�سالمية اأ�سول تربية

امل�صكالتم
درجة توافر امل�صكالت

كبرية 
قليلة قليلةمتو�صطةكبريةجدا

جدا
اأوًل : امل�صكالت املرتبطة با�صرتاتيجيات التدري�س

�سعوبة ا�ستخدامه اللغة العربية يف اأثناء عر�ض املحا�سرة 1
�سعف ال�سوت وتنوعه يف اأثناء عر�ض املحا�سرة2
تدين م�ستوى القدرة على حتديد اأهداف املقرر يف اللقاء الأول3

�سعوبة التنويع يف اأ�ساليب التهيئة للمحا�سرة بطرق 4
خمتلفة حتفز دافعية الطالب للتعلم 

تدين م�ستوى ربط اخلربات اجلديدة باخلربات ال�سابقة 5
تدين م�ستوى التمكن من املادة العلمية التي يقوم بتدري�سها 6
قلة ا�ستخدام تقنيات التعليم بطريقة �سحيحة 7
عدم القدرة على قيادة املوقف التعليمي بنجاح 8

قلة العتماد على الطرق التدري�سية التي حتقق فعالية 9
الطالب وم�ساركتهم يف املوقف التعليمي 

�سعف الربط بني املواقف التعليمية املختلفة 10
�سعف القدرة على اإدارة القاعة الدرا�سية بكفاءة 11
الرتكيز على نوع حمدد من اأ�ساليب التدري�ض 12

13
�سعف التنويع يف ا�سرتاتيجيات التدري�ض )املناق�سة/ 

ال�ستقراء/ القيا�ض/ الع�سف الذهني/ التعلم 
التعاوين/ حل امل�سكالت/ ال�ستق�ساء/ خرائط 

املفاهيم .. الخ ( ح�سب املوقف التعليمي 
�سعف م�ستوى تنمية مهارات التفكري  العليا14
اإهمال تنمية قدرة الطالب على ممار�سة التعلم الذاتي15
عدم القدرة على توزيع زمن املحا�سرة بدقة وفاعلية 16
عدم ا�ستخدام لالأمثلة والت�سبيهات يف عر�ض املحا�سرة17
عدم مراعاة الفروق الفردية بني الطالب يف اأثناء عر�ض املحا�سرة18

اأهم م�صكالت ممار�صة اأع�صاء هيئة التدري�س للمهارات التدري�صية يف التعليم املوازي بجامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية من وجهة نظر طالب الدرا�صات العليا
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امل�صكالتم
درجة توافر امل�صكالت

كبرية 
قليلة قليلةمتو�صطةكبريةجدا

جدا

قلة الرتكيز على اجلوانب التطبيقية للمادة العلمية يف 19
اأثناء عر�ض املحا�سرة

�سعف التنويع يف اأن�سطة التعلم مثل: املناق�سات 20
التقارير والتكليفات املتنوعة

�سعف القدرة على التنويع يف م�سادر التعلم: الكتب، 21
والنرتنت، وامل�ساريع، واملعامل، واملكتبة ...  

�سعف الربط بالتخ�س�ض  واحلياة الواقعية22
�سعف ا�ستخدام لغة اجل�سد بفاعلية23
عدم ممار�سة املهارات متعددة ت�ساعد الطالب على اكت�سابها وا�ستخدامها 24

تدين م�ستوى تنمية الجتاهات اليجابية للطالب نحو 25
العلم والإبداع من خالل مواقف تعليمية خمتلفة 

تدين القدرة على ا�ستثارة الطالب يف اأثناء عر�ض املحا�سرة26
�سعف القدرة على توجيه الأ�سئلة جلميع الطالب27
ل يتيح فرتة زمنية بعد اإلقاء ال�سوؤال قبل اأن يحدد الطالب املجيب28
قلة ا�ستخدام للتعزيز املنا�سب يف الوقت املنا�سب 29
�سعف القدرة على تقدمي تغذية راجعة لإجابات الطالب30

 ثانيًا : امل�صكالت املرتبطة بتقنيات التعليم: 
قلة ا�ستخدام تقنيات تعليمية متنوعة مبا يحقق اأهداف املحا�سرة 31

�سعف ا�ستخدام تقنيات التعليم احلديثة وتقنياته كاحلا�سب 32
الآيل ) بوربوينت/ بريد الكرتوين / و�سائط متعددة .. (

عدم م�ساعدة الطالب على كيفية ال�ستفادة من 33
تقنيات التعليم والت�سال يف عملية التعلم

ل يهتم بحث الطالب على ال�ستفادة من اخلدمات احلا�سوبية34

عدم ت�سجيع الطالب على ا�ستخدام النرتنت للح�سول 35
على املعلومات واملعارف املرتبطة باملادة العلمية 

�سعف التمكن ملهارات ا�ستخدام امل�سادر الرقمية للمعلومات 36
ثالثًا : امل�صكالت املرتبطة بالتفاعل والت�صال :

�سعف القدرة على اإدارة احلوار واملناق�سة مع طالبه 37
بنجاح داخل القاعة الدرا�سية 

د.اأحمد بن عبد الرحمن اجلهيمي
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امل�صكالتم
درجة توافر امل�صكالت

كبرية 
قليلة قليلةمتو�صطةكبريةجدا

جدا
ل يكرتث لآراء الطالب واإن اختلف معهم يف الراأي 38
ل يتيح الفر�سة للطالب لإبداء اآرائهم العلمية والنقد بحرية تامة 39
قلة احرتام الوقت يف اأثناء املحا�سرة 40
�سعف الت�سجيع على التعاون والعمل كفريق بني الطالب 41
قلة الهتمام بحاجات الطالب النف�سية والجتماعية 42

�سعف املعاجلة للمواقف ال�سعبة الطارئة اأو املحرجة 43
باأ�سلوب تربوي منا�سب 

ل يوفر  املناخ التعليمي الذي يتيح تكافوؤ الفر�ض بني الطالب 44
عدم التمكن من غر�ض الثقة يف نفو�ض الطالب 45
ل يعود الطالب على املناق�سة احلرة املو�سوعية 46

العالقة مع الطالب غري مبنية على اأ�سا�ض من املودة 47
واحلب والحرتام بعيدًا عن اخلوف والقلق 

ل ي�سجع الطالب على التعبري عن م�ساعرهم 48
ال�سخ�سية بحرية

ي�ستخدم العبارات ال�ساخرة اأو املحبطة للطالب 49
ل ي�سجع على الت�سال الإيجابي بني الطالب بع�سهم بع�سا 50

رابعا: امل�صكالت املرتبطة بالتقومي :

عدم اإ�سعار الطالب باأ�ساليب التقومي املتبعة التي �سوف 51
ي�ستخدمها يف املقرر 

ل ي�سعر الطالب مبعايري التقومي التي �سوف ي�ستخدمها 52
عدم مراعاة املو�سوعية يف اأثناء تقومي الطالب 53
عدم التمكن من التنويع يف اأ�ساليب التقومي54
ل ي�سجع الطالب على التقومي الذاتي 55

ل يركز يف التقومي على قيا�ض امل�ستويات العقلية العليا : 56
التحليل / الرتكيب / التقومي 

عدم الرتكيز على قيا�ض اجلوانب املهارية والوجدانية57

ل ي�ستخدم اأنوعًا متعددة من التقومي ) القبلي / التكويني 58
/ الت�سخي�سي / النهائي ( 

ل يقدم تغذية راجعة يف �سوء نتائج التقومي59

اأهم م�صكالت ممار�صة اأع�صاء هيئة التدري�س للمهارات التدري�صية يف التعليم املوازي بجامعة الإمام حممد بن �صعود الإ�صالمية من وجهة نظر طالب الدرا�صات العليا
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اأ�صماء املحكمني لالأداة
مكان العملالدرجة العلميةال�صمالرقم

ق�سم املناهج وطرق  جامعة الإمام  اأ�ستاذ اإبراهيم بن عبد اهلل ال�سعدان1
حممد بن �سعود الإ�سالمية

ق�سم املناهج  جامعة الإمام حممد اأ�ستاذ م�سارك اأحمد  بن حممد الن�سوان2
بن �سعود الإ�سالمية

ق�سم املناهج جامعة امللك �سعوداأ�ستاذ م�ساركطالل بن عبد الرحمن املعجل3

ق�سم الإدارة والتخطيط الرتبوي  جامعة اأ�ستاذ م�ساركعبد العزيز بن �سليمان الدوي�ض4
الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية

ق�سم علم النف�ض جامعة الإمام حممد اأ�ستاذ م�سارك�سالح بن حممد العريني5
بن �سعود الإ�سالمية

ق�سم الإدارة والتخطيط الرتبوي  جامعة اأ�ستاذ م�ساركيو�سف بن عبد الرحمن ال�سبل6
الإمام حممد بن �سعود الإ�سالمية

ق�سم اأ�سول الرتبية جامعة الإمام اأ�ستاذ م�ساعداأحمد  عبد العزيز الرومي7
حممد بن �سعود الإ�سالمية

ق�سم املناهج  جامعة الإمام حممد بن اأ�ستاذ م�ساعدحممد بن عبد العزيز اأبامني8
�سعود الإ�سالمية

ق�سم املناهج جامعة الإمام حممد بن اأ�ستاذ م�ساعدعبد الرحمن  بن حممد بلعو�ض9
�سعود الإ�سالمية

ق�سم املناهج جامعة الإمام حممد بن اأ�ستاذ م�ساعد�سامل بن مزلوه العنزي10
�سعود الإ�سالمية

د.اأحمد بن عبد الرحمن اجلهيمي

 مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية املجلد )١( العدد )٢( ، ١٤٣٥ هــ - ٢٠١٤ م


