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 ملخص الدراسة:

عن أداء أعضاء هيئة التدريس يف قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة الرتبوي طالب الدبلوم هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن درجة رضا  
معدل الطالب، و حتديد مدى االتفاق أو االختالف بني استجاباهتم حسب متغريات الدراسة األربعة: التخصص، جبامعة أم القرى، مع 

( طالباً 240عنقودية بلغ قوامها ) عشوائيةمن خالل استبانة مت تطبيقها على عينة املنهج الوصفي  ت الدراسةاستخدمالعمل. و و العمر، و 
. وبعد تقنني االستبانة وحتليل االستجابات إحصائياً (ه1435-1434)الدراسي العاميف  رىامعة أم القجبالدبلوم الرتبوي  من طالب
طالب أن  الدراسة إىل عدة نتائج أمهها: وخلصت، شيفيهو )ف(، و)ت(، ات: واختبار املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية باستخدام 

، مل توجد كلي بشكل قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنةيف تدريس الأداء أعضاء هيئة عن لديهم رضا كبري يف جامعة أم القرى الرتبوي الدبلوم 
التعامل مع على معظم حماور االستبانة، يف حني وجدت فروق على حمور  الرتبويرضا طالب الدبلوم درجات بني  اً إحصائي دالةفروق 

، وعلى األصغر يف العمريف اجتاه فئيت الطالب  صفات مقرر املادة وعلى حمور ،ذوي املستوى التحصيلي األعلىيف اجتاه الطالب  الطالب
.يف اجتاه الطالب الذين ليس لديهم عمل وتوظيف التقنية يف العملية التعليمية ،وأساليب التقييم ،أساليب التدريسحماور: 

Abstract: 

This study aimed to detect the degree of satisfaction of educational Diploma students 

with the performance of the faculty members in the Islamic Education and 

comparison Department at Umm al-Qura University, as well as specifying the extent 

of agreement or disagreement among their responses according to the four variables 

of the study: Specialization, the student rate, age, work. The study used the 

descriptive method through a questionnaire applied to a random cluster sample; (240) 

from the Educational Diploma students in the academic year 34-1435A.H. After 

standardizing the questionnaire and analyzing responses statistically using: averages, 

standard deviations, T-tests, ANOVA and Scheffe, the study reached several 

conclusions, including: the Educational Diploma students at the University of Umm 

Al-Qura had a great satisfaction with the performance of the faculty members in the 

Islamic Education and comparison Department in total, there were no statistically 

significant differences among the scores of Diploma students satisfaction on most of 

questionnaire axes, while there were differences on the axis of: dealing with the 

students in the direction of students with the highest grades, on the axis of: the teacher 

ethics in the direction of the two categories of younger students, and on the axes of:  

teaching methods, evaluation methods, and the employment of technology in the 

educational process in the direction of the students who do not have work. 
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 مدخل لمشكلة الدراسة:

إذا كانت هذه الدراسة تؤهله ألداء مهنة  اصة  خبيعد الرضا الدراسي هو أحد العوامل األساسية لضمان جناح الطالب يف دراسته، و 
ومالية، مصادر  ،وإدارية ،واجتماعية ،أكادميية :معينة، أو ملواصلة التعليم على مستوى أعلى. وتشكل احلياة الدراسية جبوانبها املتعددة من

عية العليا؛ األمر الذي يكون له أكرب األثر يف يف املرحلة اجلام اصة  خبشىت للضغوط واملواقف اليت قد يتعرض هلا الطالب يف أثناء دراستهم، و 
مما قد يؤثر يف توافقهم النفسي وعند  ؛جناحهم األكادميي من ناحية، ويف تقبلهم لألحداث واملواقف احلياتية املختلفة من ناحية أخرى

 مواجهة ضغوط احلياة.
قيق الطالب ألهدافهم األكادميية واحلياتية، سعى الباحث إىل ونظرًا ملا للرضا عن احلياة الدراسية وعن أداء املعلمني من أمهية يف حت

حتليل درجات رضا طالب الدبلوم الرتبوي عن أداء أعضاء هيئة التدريس، الذين يُفرتض فيهم تقدمي النموذج األمثل يف الرتبية مث قياس 
أخرهم عن حماضراهتم كثرياً، وأن بعضًا آخر أو ت ،والتعليم. لكن اتضح للباحث من خالل مالحظاته تغيب بعض أعضاء هيئة التدريس

حياول سد فراغ وقت احملاضرة بتكليف الطالب بشرح جزئيات معينة من مفردات املقرر؛ مما يكون سببًا يف ضعف رضا الطالب عن أداء 
يف جامعة أم ونتائجهم أعضاء هيئة التدريس. ومن جانب آخر، تبينَّن للباحث من خالل اطالعه على إحصاءات طالب الدبلوم الرتبوي 

القرى ملدة ثالث سنوات متتالية: أنه ال توجد أي حالة رسوب بني الطالب، وأن النتائج مرتبطة فقط حبضور الطالب. ومن خالل معايشة 
رنامج الدبلوم أيضًا أن الطالب لديهم شعور بأن بله الباحث لعملية التدريس يف قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة جبامعة أم القرى، تبني 

الرتبوي ال يرسب فيه أحد، وأن بعض أعضاء هيئة التدريس يتعمدون عدم رسوب أحد من الطالب تغطيًة منهم على قصور أدائهم 
 التدريسي.
كذلك هناك أمور عديدة قد تكون سببًا يف ضعف رضا الطالب عن الربنامج بصفة عامة، وعن أداء أعضاء هيئة التدريس فيه و 

نها: اقتصار قبول الطالب يف هذا الربنامج على جمرد التقدمي اإللكرتوين على موقع الدراسات العليا دون أن يُ ْعقد له بصفة خاصة، م
ندرة استعمال بعض أعضاء و اضطرار معظم الطالب للحصول على شهادة الدبلوم الرتبوي تيسرياً للتوظف، و اختبارات حتريرية أو شفهية، 
أو لندرة املتابعة  ،أو لقلة وجود الوقت لديهم ،احلديثة اليت وفرهتا الكلية إما لضعف قدرهتم على التعامل معها هيئة التدريس وسائل التقنية

لوم من اجلهات املسؤولة. وإذا ُأضيف ملا سبق، كثرة املقررات الدراسية اليت يقدمها قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة بالكلية لطالب الدب
التنظريي على هذه املقررات، واضطرار القسم إىل االعتماد على طالب الدكتوراه يف تدريس هذه املقررات لطالب  الرتبوي، وغلبة الطابع

الدبلوم لسد العجز يف أعضاء هيئة التدريس، فإن هذا قد ُيضعف بدرجة أكرب من رضا طالب الدبلوم عن الربنامج عامة، وعن أداء 
مية واملقارنة على األخص؛ األمر الذي دعا الباحث إىل إجراء هذه الدراسة اليت ميكن حتديد أعضاء هيئة التدريس بقسم الرتبية اإلسال

مشكلتها يف سعيها لإلجابة عن األسئلة التالية:
الرتبوي عن أداء أعضاء هيئة التدريس يف قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة جبامعة أم القرى؟رضا طالب الدبلوم  ما درجة -1
الرتبوي عن أداء أعضاء هيئة رضا طالب الدبلوم درجات ( بني α =0.05ات داللة إحصائية عند مستوى )هل توجد فروق ذ-2

؟التخصصمتغري عزى إىل تُ  التدريس يف قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة جبامعة أم القرى
الرتبوي عن أداء أعضاء هيئة رضا طالب الدبلوم درجات ( بني α =0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )-3

معدل الطالب يف الفصل الدراسي املاضي؟متغري عزى إىل تُ  التدريس يف قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة جبامعة أم القرى
الرتبوي عن أداء أعضاء هيئة رضا طالب الدبلوم درجات ( بني α =0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )-4

؟الطالبعمر متغري عزى إىل تُ  سم الرتبية اإلسالمية واملقارنة جبامعة أم القرىالتدريس يف ق
الرتبوي عن أداء أعضاء هيئة رضا طالب الدبلوم درجات ( بني α =0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )-5

؟الة الطالب بالنسبة للعملمتغري حعزى إىل تُ  التدريس يف قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة جبامعة أم القرى
 أهداف الدراسة:

عن أداء أعضاء هيئة التدريس يف قسم الرتبية اإلسالمية الرتبوي طالب الدبلوم هدفت هذه الدراسة إىل الكشف عن درجة رضا 
من خالل ما يلي: واملقارنة جبامعة أم القرى

الرتبوي عن أداء أعضاء هيئة التدريس يف قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة جبامعة أم القرى،طالب الدبلوم حتديد درجة رضا  -1
.حتليل درجات الرضا عن األداء كما حددهتا أداة الدراسةمث خالل قياس وذلك من 
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الرتبية الرتبوي عن أداء أعضاء هيئة التدريس يف قسمطالب الدبلوم حتديد مدى االتفاق واالختالف بني استجابات  -2

العمل.و العمر، و التقدير، و اإلسالمية واملقارنة جبامعة أم القرى حسب متغريات الدراسة: التخصص، 
أهمية الدراسة:

ندرة الدراسات السابقة اليت تناولت درجة رضا طالب الدبلوم الرتبوي أو دراسة خاصة هبذا الشكل. -1
ة إىل ضرورة االعتبار بآراء الطالب يف تقومي أعضاء هيئة التدريس، سعياتوجه هذه الدراسة أنظار القائمني على العملية الرتبوي -2

لتطوير أداء األفراد واملؤسسة.
يؤمل من نتائج هذه الدراسة أن تفيد املسؤولني بإدارة كلية الرتبية يف إعادة النظر يف تقومي أعضاء هيئة التدريس بالربنامج يف -3

بارهم املستفيد األول من العملية التعليمية.الكلية، مراعني يف ذلك آراء الطالب باعت
إجراءات الدراسة المنهجية:

 منهج الدراسة:-
احلقائق الراهنة املتعلقة بدرجة رضا طالب الدبلوم الذي يسعى للكشف عن املنهج الوصفي  يف هذه الدراسة استخدم الباحث  

الذين يدرسوهنم مخسة مقررات بعشر ساعات  واملقارنة جبامعة أم القرىعن أداء أعضاء هيئة التدريس يف قسم الرتبية اإلسالمية الرتبوي 
 .على مدى فصلني دراسيني

مجتمع الدراسة والعينة:-

 العاموذلك يف ( طالبا، 720كة املكرمة، والبالغ عددهم )مبالدبلوم الرتبوي يف جامعة أم القرى  طالبتكون جمتمع الدراسة من مجيع  
:فشملت الدراسةعينة  ما. أ(ه 1435-1434 )الدراسي

متاألساسية، خارج العينة ، ومن نفسه ( طالبا من جمتمع الدراسة20العينة االستطالعية: تكونت العينة االستطالعية من )-1
العشوائية.العينة اختيارهم بطريقة 

بواقع عنقودية، أي طريقة عشوائية( طالبا من جمتمع الدراسة ب260مت اختيار ) ،الدراسة لتطبيق أداةعينة الدراسة األساسية: -2
مكتملة وبعد استخراج االستبانات غري  ، وهى نسبة جيدة تكفى لتعميم نتائج الدراسة.جمتمع الدراسةتقريبًا من إمجايل %( 36)

ونسبة  املوزعة،%( من جمموع االستبانات 92مبا نسبته )استبانة ( 240) اإلحصائي لتحليلالصاحلة لبلغ عدد االستبانات  االستجابات،
 من إمجايل اجملتمع األصلي للدراسة. %( 33،33)

حبيث اختار من كل ثالث شعب دراسية شعبة واحدة للتطبيق على أفرادها مجيعا. الطالبوقد وزع الباحث االستبانات على 
وفيما يلى جدول بتوصيف اجملتمع الكلى للدراسة، وعينة الدراسة األساسية: 

 (: 1جدول )
تمع الكلى للدراسة وعينة الدراسة األساسيةتوصيف اجمل

العينة األساسية االستبانات الموزعة مجتمع الدراسة التوصيف

720260240العدد

%1003633.3
 أداة الدراسة:-

التدريس يف عن أداء أعضاء هيئة الرتبوي طالب الدبلوم استخدمت الدراسة لتحقيق أهدافها استبانة استهدفت حتديد درجة رضا 
)األصول  الدراسيةالقسم  مقرراتعن  درجة رضاهمتقدير  الطالب لب منطُ  كما قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة جبامعة أم القرى،

ن قضايا ومشكالت التعليم(، كذلك مت إخبار الطالب أو تاريخ الفكر الرتبوي، و علم االجتماع الرتبوي، و فلسفة الرتبية، و اإلسالمية للرتبية، 
.ئهم مبا يعود بالنفع على اجلميعولكن تطوير أدا ،تقييم أعضاء هيئة التدريس وإظهار عيوهبماهلدف من االستبانة ليس 

 :الدراسة ما يليجلمع البيانات اخلاصة بوقد تكونت االستبانة املستخدمة 
 البيانات األولية:اجلزء األول: .1
العمل(.و الفئة العمرية و التقدير احلايل و وختصصه فيها ج منها )الكلية اليت ختر  :وضح، وأمن إعداد الباحث ووه
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عن أداء أعضاء هيئة التدريس يف قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة جبامعة أم الرتبوي رضا طالب الدبلوم : استبانة األخراجلزء .2

.القرى
 ش؛ والعك2008وخاصة )خليل وشرير،  -يف هذا اجملال  –االستعانة بالدراسات السابقة وقد مت بناء فقرات االستبانة من خالل 

( فقرة تندرج حتت مخسة حماور، هي:40يف صورهتا النهائية ) ستبانةاال(. ومشلت بنود 2005واحلسني، 
 .7-1التعامل مع الطالب وتقيسه الفقرات  -
.20-8أساليب التدريس وتقيسه الفقرات:  -
 .28-21أساليب التقومي وتقيسه الفقرات:  -
.33-29توظيف التقنية يف العملية التعليمية: وتقيسه الفقرات  -
 .40-34صفات أستاذ املقرر وتقيسه الفقرات:  -

:وبعد بناء االستبانة، ولتقنينها، فقد مرت باملراحل التالية
االستبانة: صدق - أ

:الصدق الظاهري )صدق المحكمين(-1
: مدى توافق إيل( من أعضاء هيئة التدريس وذوي االختصاص، هبدف التعرف 10األولية على ) امت عرض االستبانة بصورهت

واالرتباط باحملور واالرتباط باملضمون، ولقد استفاد الباحث من  ،واحملور املخصص هلا من ناحية الصياغة ،باألهداف هاوارتباطالعبارات 
%( لالتفاق على  80لصياغتها بالشكل املناسب للطالب. وقد مت اختيار معيار ) ااراهتوعبعلى أبعاد االستبانة  موتوجيهاهتآراء احملكمني 

جراء تعديالت لغوية على بعض فقرات االستبانة وتغيري صياغة معظم إحذف الفقرات أو تعديلها اجلوهري، وبناء على آراء احملكمني مت 
الفقرات من ناحية الصياغة اللغوية. 

:صدق االتساق الداخلي-2
بريسون وبواقع عدد أفراد العينة االستطالعية وهي لمت التأكد من صدق االتساق الداخلي لالستبانة باستخدام معامل االرتباط 

( طالبا، حيث مت حساب معامل االرتباط بني درجة كل عبارة من عبارات االستبانة بالدرجة الكلية للمحور الذي تنتمي إليه العبارة  20)
كما يوضح ذلك اجلدول التايل. 

 (: 2جدول )
د من األبعادمعامالت ارتباط بيرسون الستبانة رضا طالب الدبلوم عن أداء أعضاء هيئة التدريس بالدرجة الكلية لكل بع

ر معامل االرتباط ر
معامل 
االرتباط

ر
معامل 
االرتباط

معامل االرتباط ر معامل االرتباط ر

أساليب التدريسالتعامل مع الطالب
توظيف التقنية يف أساليب التقومي

العملية التعليمية
صفات أستاذ املقرر

10.43**80.64**210.71**290.64**340.66**
20.64**90.51**220.70**300.63**350.63**
30.60**100.59**230.57**310.58**360.61**
40.59**110.62**240.67**320.59**370.51**
50.33**120.47**250.69**330.49**380.58**
60.59**130.71**260.67**390.46**
70.59**140.60**270.66**400.59**

150.66**280.66**
160.72**
170.74**
180.65**
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
19 0.55**
20 0.51**

**0.81ك**0.76 ك **0.90 ك **0.93 ك **0.79ك
 (α =0.01عند مستوى )إحصائياً دال  **

(، حيث تراوحت معامالت االرتباط الستبانة رضا 0.01السابق أن مجيع العبارات دالة عند مستوى )يتضح من خالل اجلدول 
(، وهذا يعطي داللة على ارتفاع معامالت البناء الداخلي، كما كانت الدرجة 0.74، 0.33ما بني ) ةالطالب بالفقرات مع الدرجة الكلي

كانت يف بعد التقنية   يف حني( مع الدرجة الكلية، 0.93أساليب التدريس إىل ) مرتفعة بني األبعاد والدرجة الكلية حيث بلغت ببعد
( مما يشري إىل مؤشرات صدق مرتفعة وكافية ميكن الوثوق هبا يف تطبيق الدراسة احلالية. 0.76)

 :االستبانةثبات  - ب
يوضح معامل الثبات حملاور  التايل، واجلدول لفا كرونباخأقام الباحث بقياس ثبات أداة الدراسة من خالل استخراج معامل ثبات 

أداة الدراسة وهي:
(:3جدول )

هيئة التدريس في جامعة أم القرىأعضاء معامل ألفا كرونباخ وثبات اإلعادة الستبانة رضا طالب الدبلوم عن أداء 

البعدالرقم
معامل الثبات

اإلعادةألفا كرونباخ
**0.880.91التعامل مع الطالب1
**0.960.97أساليب التدريس2
**0.940.96أساليب التقييم3
**0.830.90توظيف التقنية يف العملية التعليمية4
**0.890.94ستاذ املقررأصفات 5

تمتع بثبات مناسب إحصائياً، وهي درجات تهيئة التدريس أعضاء يوضح اجلدول السابق أن استبانة رضا طالب الدبلوم عن أداء 
ثبات عالية.

تطبيق االستبانة:- ت
وعلى " 1، 2، 3، 4، 5": تقديرات الحتمالية حدوث االستجابة هية كل بنود االستبانة باالختيار بني مخس  ناإلجابة ع تمت

األقرب للرضا الطاليب عن أداء هيئة التدريس. ةجابة واحدة من االستجابات اخلمسإعينة الدراسة اختيار 
االستبانة:تصحيح وتفسير - ث

 من خالل إعطاء التقديرات التالية:االستبانة ح كل بنود يتصحمت 
 : العبارة اليت تدل على وجود رضا عن أداء هيئة التدريس بشكل كبري جدا.5
 : العبارة اليت تدل على وجود رضا عن أداء هيئة التدريس بشكل كبري.4
 التدريس بشكل متوسط.: العبارة اليت تدل على وجود رضا عن أداء هيئة 3
 : العبارة اليت تدل على وجود رضا عن أداء هيئة التدريس بشكل ضعيف.2
 : العبارة اليت تدل على وجود رضا عن أداء هيئة التدريس بشكل ضعيف جدا.1

 (.200-40وبالتايل ترتاوح العالمة اليت حيصل عليها الطالب يف االستبانة ككل بني )
  حيصل عليها الطالب على النحو التايل:جابات اليتاإل وقد ُفسِّرت

أصغر قيمة /عدد القيم –مت استخدام املدى لتفسري الدرجة اليت حيصل عليها الطالب حيث أن املدى= أكرب قيمة 
 4=1-5أدىن خيار = –أعلى خيار 

 ‚80= 4/5( كما يلي: 5مث تقسيم الفرق على عدد املستويات اليت مت اختيارها وعددها )
 إىل احلد األدىن لكل فئة. .(‚80)افةمث يتم إض
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من رضا الطالب عن أداء أعضاء هيئة التدريس بشكل جداً ( للفقرة الواحدة تدل على مستوى منخفض 1‚80-1فالدرجة من ) -

عام.
ضا الطالب عن أداء أعضاء هيئة التدريس بشكل ر من منخفض ( للفقرة الواحدة تدل على مستوى 2.60-1‚80والدرجة من ) -

عام.
من رضا الطالب عن أداء أعضاء هيئة التدريس بشكل مستوى متوسط ( للفقرة الواحدة تدّل على 3‚40-2.60والدرجة من ) -

عام.
من رضا الطالب عن أداء أعضاء هيئة التدريس بشكل عام.مستوى كبري للفقرة الواحدة تدّل على  (4‚20-3‚40والدرجة من) -
من رضا الطالب عن أداء أعضاء هيئة التدريس بشكل عام.مستوى كبري جداً على  للفقرة الواحدة تدلّ  (5-4‚20والدرجة من) -

 :نتائج الدراسة ومناقشتها
الرتبوي عن أداء أعضاء هيئة التدريس يف قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة جبامعة أم رضا طالب الدبلوم  ما درجة السؤال األول:

:يبني النتائج التايلواجلدول  ،املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستبانة رضا الطالبولإلجابة عن هذا السؤال، مت حساب  القرى؟
 (:4جدول )

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستبانة الرضا لدى الطالب عن أداء هيئة التدريس
التقديرالرتتيباالحنراف املعيارياملتوسط احلسايب البعدالرقم

كبرياألول 66896. 3.8708التعامل مع الطالب1
كبريالرابع 68824. 3.5372أساليب التدريس2
كبريالثالث 69851. 3.5490أساليب التقييم3
متوسطاخلامس 87719. 3.0417 التقنية يف العملية التعليمية توظيف4
كبريالثاين 71215. 3.7214صفات استاذ املقرر5

كبري3.5682.60944 الكليةالدرجة 6
قسم الرتبية يف  عن أداء أعضاء هيئة التدريسكبري م القرى لديهم رضا  أامعة جب طالب الدبلوم الرتبوييتبني من اجلدول السابق أن 

اختلف يف األبعاد حيث كان  يف حني(، 0.61( باحنراف معياري )3.57اإلسالمية واملقارنة بشكل كلي حيث بلغ املتوسط احلسايب )
: أساليب التقييم، وأساليب الثالث التالية كان متوسطا يف األبعاد  يف حنيستاذ املقرر، أوصفات  ،التعامل مع الطالب :مرتفعا يف بعدي

 التدريس، وتوظيف التقنية يف العملية التعليمية.
قسم الرتبية اإلسالمية يف  عن أداء أعضاء هيئة التدريس كبريلديهم رضا   طالب الدبلوم الرتبويويبدو من خالل النتيجة أن 

 .استخدام املدرسني للتقنية يف العملية التعليمية ، فكانأقل جمال للرضا، أما واملقارنة
الرتبوي عن أداء رضا طالب الدبلوم درجات ( بني α =0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) السؤال الثاني:

 ؟التخصصمتغري عزى إىل تُ  التدريس يف قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة جبامعة أم القرىأعضاء هيئة 
( لفحص الفروق بني متوسطات األداء على الداللة اإلحصائية t-testفقد مت استخدام اختبار )ت( ) ،لإلجابة عن هذا السؤالو 

يوضح ذلك.  التايلعلى التخصص، واجلدول 
 (:5جدول )

)ت( لمتوسطات األداء على رضا الطالب في الدبلوم تبعا للتخصصنتائج اختبار 

املتوسط العدد التخصص البعد
االحنراف 
املعياري

درجة 
احلرية

قيمة املتغري 
)ت(

مستوى الداللة

التعامل مع 
الطالب

 164 نظري
3.8659 0.67928 

2380.17-0.86
 76 عملي

3.8816 0.65044 
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املتوسطالعددالتخصص البعد
االحنراف 
املعياري

درجة 
احلرية

قيمة املتغري 
)ت(

مستوى الداللة

أساليب التدريس
238 0.69326 3.522 164نظري

0.50-0.62
 0.68066 3.5698 76عملي

أساليب التقييم
238 0.69047 3.5747 164نظري

0.830.41
 0.71702 3.4934 76عملي

توظيف التقنية يف 
التعليم

238 0.88111 3.0183 164نظري
0.61-0.54

3.09210.87236 76عملي
صفات استاذ 

املقرر
3.70120.72253238 164نظري

0.66-0.51
3.7650.69192 76عملي

الدرجة الكلية
3.56110.6062238 164نظري

0.26-0.79
3.58360.62016 76عملي

يظهر من اجلدول السابق أن رضا الطالب عن أداء هيئة التدريس يف قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة يف جامعة أم القرى ال خيتلف  
علوم تطبيقية كالعلوم  أمكان التخصص الذي جاء منه الطالب هو علوم إنسانية كالشريعة مثال أحسب التخصص الذي درسوه سواء 

( مما يدل على أن رضا الطالب يف الدبلوم ال خيتلف α=0.05هي غري دالة إحصائيا عند مستوى )( و 0.26حيث جاءت قيمة ت )
 باختالف التخصص.

الرتبوي عن رضا طالب الدبلوم درجات ( بني α =0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )السؤال الثالث: 
 معدل الطالب يف الفصل الدراسي املاضي؟متغري عزى إىل تُ  واملقارنة جبامعة أم القرىأداء أعضاء هيئة التدريس يف قسم الرتبية اإلسالمية 

عن هذا السؤال، مت حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستبانة رضا طالب الدبلوم عن أداء هيئة ولإلجابة 
يبني ذلك: التايل(، واجلدول 99-90 ،80-89فأقل،  79التدريس تبعاً ملعدل الطالب بالفصل الدراسي املاضي )

 (:6جدول )
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستبانة رضا طالب الدبلوم عن أداء أعضاء هيئة التدريس تبعاً للتقدير 

في الفصل الدراسي الماضي.الحالي لمعدل الطالب 

املتغريات
التعامل مع 

الطالب
أساليب 
التدريس

أساليب 
التقييم

صفات التقنية
املدرس

الدرجة الكلية

فأقل 79
3.46793.44272.96673.48813.4302 3.6190املتوسط احلسايب

2424242424 24العدد
80419.85097.92062.68046.73802. 76371.االحنراف املعياري

80-89
3.42483.45312.95913.64613.4634 3.7240املتوسط احلسايب

8888888888 88العدد
65893.66396.90371.73611.62090. 71766.االحنراف املعياري

90-99
3.62743.63483.11253.81703.6662 4.0190املتوسط احلسايب

128128128128128 128العدد
67747.68494.85103.68990.56155. 57852.االحنراف املعياري

الدرجة 
الكلية

3.53723.54903.04173.72143.5682 3.8708املتوسط احلسايب
240240240240240 240العدد

66896.68824.69851.87719.71215.60944.االحنراف املعياري
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ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
رضا طالب الدبلوم عن أداء أعضاء هيئة التدريس تبعاً ليالحظ من اجلدول السابق وجود فروق ظاهرية بني املتوسطات احلسابية 

( α=0.05ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بني املتوسطات احلسابية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )السابق. الختالف تقديرهم 
: التايليوضحه اجلدول (، وجاءت نتائج حتليل التباين على النحو الذي ANOVA)أنوفا مت تطبيق حتليل التباين األحادي 

 (:7جدول )
في نتائج تحليل التباين األحادي للفروق بين المتوسطات الحسابية الستبانة رضا طالب الدبلوم تبعاً لمعدل الطالب 

الفصل الدراسي الماضي.

جمموع املربعاتمصدر الفروق
درجة 
احلرية

متوسط 
مستوى الداللةFقيمة املربعات

التعامل مع 
الطالب

*23.1147.326.001 6.227بني اجملموعات
237.425 100.728داخل اجملموعات

239 106.955الكلي

أساليب التدريس
21.1342.422.091 2.268بني اجملموعات

237.468 110.939داخل اجملموعات
239 113.207الكلي

أساليب التقييم
21.0112.091.126 2.022بني اجملموعات

237.484 114.591داخل اجملموعات
239 116.612الكلي

توظيف التقنية
2.689.894.410 1.377بني اجملموعات

237.770 182.526داخل اجملموعات
239 183.903الكلي

صفات املدرس
21.4872.981.053 2.974بني اجملموعات

237.499 118.238داخل اجملموعات
239 121.212الكلي

الدرجة الكلية
**21.3273.652.027 2.654بني اجملموعات

237.363 86.116داخل اجملموعات
88.770239الكلي

أظهرت نتائج حتليل التباين األحادي املبينة يف اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات احلسابية يف 
وصفات املدرس للمادة( ختتلف تبعا ملعدل الطالب يف الفصل  ،وتوظيف التقنية ،وأساليب التقييم ،)أساليب التدريس التالية: األبعاد

عند ومجيع هذه القيم ليست ذات داللة إحصائية  ،( على التوايل2.42 ،2.09 ،0.89 ،2.98) Fالدراسي املاضي حيث بلغت قيمة 
ال خيتلفون يف تلك األبعاد تبعا ملستوى حتصيلهم الدراسي  طالب الدبلوم الرتبوي. مما يدل على أن (α=0.05مستوى داللة إحصائية )
 بالفصل الدراسي املاضي.

( يف بعد التعامل مع الطالب والدرجة α=0.05عند مستوى داللة إحصائية ) تبني وجود فروق يف ذات داللة إحصائية يف حني
عائدية الفروق فقد مت تطبيق اختبار شيفيه للمقارنات البعدية واجلدول وملعرفة  ،(، على التوايل7.33 ،3.65) Fالكلية حيث بلغت قيم 

يبني النتائج. التايل
 :(8) جدول

للفروق بين المتوسطات الحسابية الستبانة رضا الطالب الدبلوم عن أداء أعضاء هيئة  اختبار شيفيه للمقارنات البعدية
التدريس في بعد التعامل مع الطالب والدرجة الكلية باختالف المعدل في الفصل الماضي

99-90 89-80 نوع الفقدان

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ١٣٠ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



/ صاحل بن سليمان املطلق البقعاوي د داء أعضاء هيئة التدريس يف قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة جبامعة أم القرىأدرجة رضا طالب الدبلوم الرتبوي عن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
متوسط احملور

الفروق
متوسط مستوى الداللة

الفروق
مستوى الداللة

مع التعامل 
الطالب

*0.02 -0.40 0.78 -0.10 فأقل 79
80-89--0.29-0.01*

0.22-0.24 0.97 -0.03 فأقل 79 الدرجة الكلية
80-890.20-0.054--

 (α=0.05*الفرق دال إحصائياً عند مستوى )
فروق يف تعامل  وجدتفروق ذات داللة إحصائية يف بعض أنواع املستويات التحصيلية حيث  وجوديالحظ من اجلدول السابق 

 (99-90)ولصاحل الذين معدالهتم التحصيلية (99-90)فأقل مع املستوى التحصيلي  (79)املدرس مع الطالب يف املستوى التحصيلي 
 يتعاملون معهم أفضل.  رسنيأن املديرون مما يدل على أن الطالب ذوي املستوى التحصيلي األعلى 

لصاحل الطالب ذوي املستوى ( 99-90)مع املستوى التحصيلي ( 89-80)كذلك ظهر فرق بني املستوى التحصيلي و 
 التحصيلي األعلى يف التعامل مع الطالب.

الرتبوي عن أداء رضا طالب الدبلوم درجات ( بني α =0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )السؤال الرابع: 
ولإلجابة عن هذا السؤال، مت ؟الطالبعمر متغري عزى إىل تُ  أعضاء هيئة التدريس يف قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة جبامعة أم القرى

 24-21حساب املتوسطات احلسابية واالحنرافات املعيارية الستبانة رضا طالب الدبلوم عن أداء هيئة التدريس تبعًا لفئة عمر الطالب )
يبني ذلك: التايلفأكثر(، واجلدول  29سنة،  28-25سنة، 

(:9) جدول
عمر  لمتغيرالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية الستبانة رضا طالب الدبلوم عن أداء أعضاء هيئة التدريس تبعاً 

الطالب

املتغريات
التعامل مع 

الطالب
أساليب 
التدريس

أساليب 
التقييم

 صفاتالتقنية
املدرس

الدرجة الكلية

21-24
 3.6077 3.7688 3.1309 3.5761 3.5476 3.9351املتوسط احلسايب

 110 110 110 110 110 110العدد
 60824. 70651. 92128. 70367. 68412. 61029.االحنراف املعياري

25-28
 3.6031 3.7897 3.0494 3.5983 3.5998 3.8234املتوسط احلسايب

 89 89 89 89 89 89العدد
 62157. 68650. 84868. 66076. 70350. 76417.االحنراف املعياري

فأكثر 29
 3.3866 3.4460 2.7854 3.3689 3.3734 3.8014املتوسط احلسايب

 41 41 41 41 41 41العدد
 56599. 73415. 78152. 75154. 65533. 59408.االحنراف املعياري

الدرجة 
الكلية

 3.5682 3.7214 3.0417 3.5490 3.5372 3.8708احلسايب املتوسط
 240 240 240 240 240 240العدد

66896.68824.69851.87719.71215.60944.االحنراف املعياري

تبعاً رضا طالب الدبلوم عن أداء أعضاء هيئة التدريس ليالحظ من اجلدول السابق وجود فروق ظاهرية بني املتوسطات احلسابية 
( α=0.05الختالف الفئة العمرية هلم، ولتحديد فيما إذا كانت الفروق بني املتوسطات احلسابية ذات داللة إحصائية عند مستوى داللة )

: التايل(، وجاءت نتائج حتليل التباين على النحو الذي يوضحه اجلدول ANOVAمت تطبيق حتليل التباين األحادي )
(:10جدول )

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ١٣١ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



/ صاحل بن سليمان املطلق البقعاوي د داء أعضاء هيئة التدريس يف قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة جبامعة أم القرىأدرجة رضا طالب الدبلوم الرتبوي عن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تباين األحادي للفروق بين المتوسطات الحسابية الستبانة رضا طالب الدبلوم تبعاً للفئة العمرية للطالبنتائج تحليل ال

جمموع املربعاتمصدر الفروق احملاور
درجة 
احلرية

متوسط 
مستوى الداللةFقيمة املربعات

التعامل مع 
الطالب

 388. 951. 426. 2 851.بني اجملموعات
 448. 237 106.104داخل اجملموعات

 239 106.955الكلي

أساليب التدريس
 214. 1.550 731. 2 1.461بني اجملموعات

 471. 237 111.745داخل اجملموعات
 239 113.207الكلي

أساليب التقييم
 189. 1.677 814. 2 1.627بني اجملموعات

 485. 237 114.985داخل اجملموعات
 239 116.612الكلي

توظيف التقنية
 098. 2.349 1.787 2 3.575بني اجملموعات

 761. 237 180.329داخل اجملموعات
 239 183.903الكلي

صفات املدرس
 024. 3.807 1.886 2 3.773بني اجملموعات

 496. 237 117.439داخل اجملموعات
 239 121.212الكلي

الدرجة الكلية
 111. 2.220 816. 2 1.633بني اجملموعات

 368. 237 87.137داخل اجملموعات
88.770239الكلي

أظهرت نتائج حتليل التباين األحادي املبينة يف اجلدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بني املتوسطات احلسابية يف 
( حيث بلغت قيمة لالستبانة والدرجة الكلية ،واستخدام التقنية ،وأساليب التقييم ،وأساليب التدريس ،)التعامل مع الطالب التالية: األبعاد

F (0.95 ،1.56 ،1.68 ،2.35 ،2.22على التوايل )،  ومجيع هذه القيم ليست ذات داللة إحصائية( عند مستوىα=0.05)مما  ؛
 ال خيتلفون يف تلك األبعاد تبعا لفئتهم العمرية. طالب الدبلوم الرتبوييدل على أن 

( يف بعد صفات مقرر املادة حيث α=0.05عند مستوى داللة إحصائية )تبني وجود فروق يف ذات داللة إحصائية  يف حني
للمقارنات  عائدية الفروق فقد مت تطبيق اختبار شيفيهوملعرفة . (α=0.05(، وهي دالة إحصائيا عند مستوى )3.81) Fبلغت قيمة 

يبني النتائج. التايلالبعدية واجلدول 
:(11جدول )

للفروق بين المتوسطات الحسابية الستبانة رضا طالب الدبلوم عن أداء أعضاء هيئة  اختبار شيفيه للمقارنات البعدية
التدريس في بعد صفات مقرر المادة باختالف الفئة العمرية

نوع الفقدان احملور
فأكثر 25-2829

متوسط 
الفروق

مستوى الداللة
متوسط 

الفروق
مستوى الداللة

صفات مقرر 
املادة

21-24 0.02- 0.98 0.32 0.04*
25-28--0.340.04*

(α=0.05*الفرق دال إحصائياً عند مستوى )

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ١٣٢ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



/ صاحل بن سليمان املطلق البقعاوي د داء أعضاء هيئة التدريس يف قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة جبامعة أم القرىأدرجة رضا طالب الدبلوم الرتبوي عن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فروق يف صفات مقرر  وجدتفروق ذات داللة إحصائية يف بعض أنواع الفئات العمرية حيث  وجوديالحظ من اجلدول السابق 

( 24-21فأكثر( لصاحل الفئتني ) 29( مع الفئة العمرية )28-25( والفئة العمرية )24-21الفئة العمرية ) طالباملادة من وجهة نظر 
من الطالب األصغر يف العمر يعتقدون أن املدرس ميتلك صفات مناسبة تؤهله يف التدريس بشكل أفضل  أن مما يدل على ؛(28-25و)

 ميتلكها الطالب الكبار أو األعلى يف الفئة العمرية.تلك اليت 
الرتبوي عن أداء رضا طالب الدبلوم درجات ( بني α =0.05هل توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) السؤال الخامس:

 ؟حالة الطالب بالنسبة للعمل متغريعزى إىل تُ  أعضاء هيئة التدريس يف قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة جبامعة أم القرى
( لفحص الفروق بني متوسطات األداء على الداللة اإلحصائية t-testفقد مت استخدام اختبار )ت( ) ،لإلجابة عن هذا السؤالو 

يوضح ذلك.  التايلعلى العمل، واجلدول 
 (:12جدول )

للعملنتائج اختبار )ت( لمتوسطات األداء على رضا الطالب في الدبلوم تبعا 

املتوسطالعددالتخصص البعد
االحنراف 
املعياري

درجة 
احلرية

قيمة املتغري 
)ت(

مستوى الداللة

التعامل مع 
الطالب

 72008. 1423.8380يعمل
238 0.95-0.34

 58741. 983.9184ال يعمل

238 70751. 1423.4615يعمل أساليب التدريس
2.10- 0.04*

 64726. 983.6468ال يعمل

أساليب التقييم
238 71291. 1423.4613يعمل

2.40- 0.017*
 66018. 983.6760ال يعمل

توظيف التقنية يف 
التعليم

238 88378. 1422.8915يعمل
3.30-0.001**

 82448. 983.2592ال يعمل
صفات استاذ 

املقرر
238 72568. 1423.6791يعمل

1.12-0.26
 69115. 983.7828ال يعمل

الدرجة الكلية
238 61693. 1423.4942يعمل

2.31- 0.02*
983.6755.58503ال يعمل

(α=0.05*الفرق دال إحصائياً عند مستوى داللة إحصائية )
 (α=0.01**الفرق دال إحصائياً عند مستوى داللة إحصائية )

الطالب عن أداء هيئة التدريس يف قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة يف جامعة أم القرى ال خيتلف يظهر من اجلدول السابق أن رضا  
وأساليب  ،)أساليب التدريس التالية: وصفات أستاذ املقرر، ولكنه خيتلف يف األبعاد ،التعامل مع الطالب بعدي:العمل يف  متغري حسب
( على التوايل وهي 2.31، 3.30، 2.40، 2.10والدرجة الكلية (حيث جاءت قيمة ت ) ،وتوظيف التقنية يف العملية التعليمية ،التقييم

مما يدل على أن رضا الطالب يف الدبلوم خيتلف باختالف العمل ولصاحل من ال يعمل حيث  ؛(α=0.05دالة إحصائيا عند مستوى )
.نأهنم أكثر رضا عن أعضاء هيئة التدريس من الطالب الذين يعملو 

نتائج الدراسة:ملخص بأهم 
 :أن السؤال األولأوضحت نتائج 

بشكل   قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنةيف تدريس العن أداء أعضاء هيئة لديهم رضا كبري يف جامعة أم القرى الرتبوي طالب الدبلوم -
.كلي

املجلد )٣( العدد )٢( ، ١٤٣٧ هـ ، ٢٠١٦ م ١٣٣ مجلة جامعة امللك خالد للعلوم الرتبوية 



/ صاحل بن سليمان املطلق البقعاوي د داء أعضاء هيئة التدريس يف قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة جبامعة أم القرىأدرجة رضا طالب الدبلوم الرتبوي عن 

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ستاذ أصفات و ، التعامل مع الطالبعلى النحو اآليت:  –اليت كان رضا الطالب عنها بدرجة كبرية  –جاء ترتيب حماور االستبانة -

 التقنية يف العملية التعليمية، فكان الرضا عنه بدرجة متوسطة. توظيف. أما حمور: أساليب التدريسو ، أساليب التقييمو ، املقرر
يف املرتبة األوىل من الرضا يُعزى إىل مكانة طالب الدراسات العليا االجتماعية حيث إن منهم  التعامل مع الطالبولعل تقدم حمور 

منهم ليس يف حاجة ماسة للحصول على مثل هذه  اأن كثري  اصة  خبمتعلمني بوصفهم َمن يعمل بوظائف مرموقة، فضاًل عن حقوقهم 
الطالب ميثل حمور العملية التعليمية من ناحية، واألساس الذي ينبغي أن تقوم الشهادة. لذا، فإن التعامل اجليد بني أعضاء هيئة التدريس و 

 من ناحية أخرى.كافة عليه العالقات اإلنسانية يف املؤسسات اجملتمعية  
غلبة فريجع إىل أمور كثرية وواقعية، منها:  التقنية يف العملية التعليمية توظيفأما تفسري قلة رضا طالب الدبلوم الرتبوي عن حمور 

ضعف معرفة معظم أعضاء هيئة التدريس يف القسم و الطابع التنظريي على املقررات الدراسية اليت يقدمها قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة، 
عن إما لكرب سنهم وإما لتفضيلهم اتباع الطرق واألساليب التقليدية يف التدريس، هذا فضاًل  التقنية يف العملية التعليمية توظيفبكيفية 

 توظيفمما ال يتوفر يف بعضها اإلمكانات الالزمة ل ؛تعدد القاعات التدريسية لطالب الدبلوم وتغيريها سنوياً حسب أعداد الطالب املقبولني
.التقنية يف العملية التعليمية

 :أنه الثانيالسؤال أوضحت نتائج 
يف جامعة أم القرى عن أداء الرتبوي رضا طالب الدبلوم درجات ( بني α =0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) ال -

 .(عملي-نظريالتخصص )متغري عزى إىل تُ قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة يف تدريس الأعضاء هيئة 
عن أداء أعضاء هيئة  ويرجع تفسري عدم اختالف استجابات طالب الدبلوم الرتبوي حسب ختصصاهتم حول درجة رضاهم

إىل تساوي كل من التخصصات النظرية والعملية مبراحل التعليم السابقة يف إدراك الطالب  الرتبية اإلسالمية واملقارنةقسم يف تدريس ال
وحمتواها  املعريف لطبيعة املقررات الدراسية اليت يقدمها القسم؛ حيث ال تتكون لدى الطالب أي رؤية معرفية واضحة عن مفردات املقررات

قضايا ومشكالت التعليم( إال و تاريخ الفكر الرتبوي، و علم االجتماع الرتبوي، و  املرتبيةفلسفة و مية للرتبية، )األصول اإلسال وعبارات
.بالتحاقهم بربنامج الدبلوم الرتبوي

 :لث أنهالثاالسؤال أوضحت نتائج 
يف جامعة أم القرى عن أداء الرتبوي رضا طالب الدبلوم درجات ( بني α =0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )ال  -

، وذلك على حماور معدل الطالب يف الفصل الدراسي املاضيمتغري عزى إىل تُ قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة يف تدريس الأعضاء هيئة 
 .وصفات املدرس للمادة ،وتوظيف التقنية ،وأساليب التقييم ،أساليب التدريس االستبانة:

يف جامعة أم القرى عن أداء الرتبوي رضا طالب الدبلوم درجات ( بني α =0.05عند مستوى ) توجد فروق ذات داللة إحصائية -
، وذلك على حمور معدل الطالب يف الفصل الدراسي املاضيمتغري عزى إىل تُ قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة يف تدريس الأعضاء هيئة 

ذوي املستوى التحصيلي األعلى وكانت هذه الفروق يف اجتاه الطالب لالستبانة. الدرجة الكلية ، وكذا على التعامل مع الطالب
90-99. 

ولعل تفسري هاتني النتيجتني يُعزى إىل سجية التعامل اجليد مع السلوك اإلنساين الذي يقرتب من الكمال؛ فغالبًا يتميز سلوك 
املتفوقني باإلبداع األكادميي من ناحية، وااللتزام الديين من ناحية أخرى، وكال الصفتني يف الطالب حمل التقدير من ِقبل أعضاء هيئة 

وإذا كانت أمسى وأكثر إجيابية من التعامل مع من دوهنم.  ذوي املستوى التحصيلي األعلىالطالب ، يكون التعامل مع التدريس. ومن مث
عن اجلانب اإلنساين يف التعامل مع معلميهم،  - ذوي املستوى التحصيلي األعلىمن  -هذه النتيجة تشري إىل رضا طالب الدبلوم الرتبوي 

عن املهام األكادميية واألداء التدريسي الذي ينبغي على أعضاء هيئة نفسها  الدرجة بليسوا راضني متامًا أو فإهنا تعين أيضًا أن الطالب 
التدريس القيام به؛ األمر الذي يثري التساؤالت حول مدى متكن أعضاء هيئة التدريس من إجناز األهداف األساسية احملددة يف توصيف 

املقررات خبطة القسم الدراسية.
 :أنه الرابعالسؤال نتائج  أوضحت

يف جامعة أم القرى عن أداء الرتبوي رضا طالب الدبلوم درجات ( بني α =0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )ال  -
مع التعامل و  الطالب، وذلك على حماور االستبانة:عمر متغري عزى إىل تُ قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة يف تدريس الأعضاء هيئة 

لالستبانة. والدرجة الكلية ،واستخدام التقنية ،وأساليب التقييم ،ساليب التدريسأو  ،الطالب
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يف جامعة أم القرى عن أداء الرتبوي رضا طالب الدبلوم درجات ( بني α =0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -

. وأن هذا صفات مقرر املادة الطالب، وذلك على حمور:عمر متغري عزى إىل تُ قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة يف تدريس الأعضاء هيئة 
 (.28-25( و)24-21) األصغر يف العمرالفرق يف اجتاه فئيت الطالب 

ليس لديهم خربة يف جمال العمل بالتعليم، وأهنم أحدث يف  األصغر يف العمرطالب الدبلوم الرتبوي  وميكن تفسري ذلك يف ضوء أن
التخرج من التعليم اجلامعي، وأهنم التحقوا بالدبلوم الرتبوي الستثمار وقت فراغهم من جانب، وملنحهم فرصة أفضل وأسرع يف التوظيف 

واألكثر خربة واحتكاكًا يف التعامل مع الرؤساء لذلك كانوا أكثر درجة يف الرضا مقارنة بغريهم من الطالب األكرب سناً،  ؛من جانب آخر
واملرؤوسني يف عملهم.

 :الخامس أنهالسؤال أوضحت نتائج 
يف جامعة أم القرى عن أداء الرتبوي رضا طالب الدبلوم درجات ( بني α =0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى )ال  -

متغري حالة الطالب بالنسبة للعمل، وذلك على حماور االستبانة: عزى إىل تُ قارنة قسم الرتبية اإلسالمية وامليف تدريس الأعضاء هيئة 
 .وصفات أستاذ املقرر ،التعامل مع الطالب

يف جامعة أم القرى عن أداء الرتبوي رضا طالب الدبلوم درجات ( بني α =0.05توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -
متغري حالة الطالب بالنسبة للعمل، وذلك على حماور االستبانة: عزى إىل تُ قسم الرتبية اإلسالمية واملقارنة يف تدريس الأعضاء هيئة 

لالستبانة. وأن هذه الفروق يف اجتاه  والدرجة الكلية ،وتوظيف التقنية يف العملية التعليمية ،وأساليب التقييم ،أساليب التدريس
 تفسري النتيجة السابقة على السؤال الرابع. هو هوسري ذلك ولعل تف .الطالب الذين ليس لديهم عمل

 التوصيات والمقترحات:
يف ضوء ما سبق من نتائج، توصي الدراسة مبا يلي:

القرى. يف جامعة أمالرتبوي الدبلوم التقنية يف العملية التعليمية لربامج طالب  توظيفضرورة االهتمام ب-
 جبميع قاعات الدراسة، وحتفيز أعضاء هيئة التدريس على استخدامها. توفري تقنيات التعلم والتعليم احلديثة-
بناًء على اختبارات حتريرية وشفهية مقننة، فضاًل عن حتديد عملية القبول يف جامعة أم القرى الرتبوي طالب الدبلوم اعتماد قبول -

طبيعة عمله.و عمر الطالب، و بعوامل أخرى مثل: معدل البكالوريوس، 
 أحباث فردية، ومشروعات عمل مجاعية، واختبارات دورية. :ما بني يف جامعة أم القرىالرتبوي طالب الدبلوم تنويع أساليب تقييم -
مقررات برنامج الدبلوم الرتبوي لتشمل جبانب أسلوب احملاضرة احلوارية، التعلم باالكتشاف، والتعلم الذايت،  أساليب تدريستنويع -

والتعلم بالعمل.
يل جلان املتابعة واملراقبة لضبط جودة العملية التعليمية بربنامج الدبلوم الرتبوي.تفع-
توظيف نتائج الدراسة احلالية يف تطوير برامج الدبلوم الرتبوي وزيادة فاعليتها لدى الطالب.-
جاهتم التدريسية.توظيف نتائج الدراسة احلالية يف تطوير أداء أعضاء هيئة التدريس وتنمية قدراهتم على جتويد خمر -

 وبناًء على التوصيات، تقرتح الدراسة إجراء مزيد من الدراسات املستقبلية عن:
تقومي أداء أعضاء هيئة التدريس يف األقسام الرتبوية األخرى جبامعة أم القرى من وجهة نظر طالب الدبلوم الرتبوي.-
وجهة نظر املسئولني واملستفيدين.دراسة تقوميية لربنامج الدبلوم الرتبوي يف جامعة أم القرى من -
تصورات أعضاء هيئة التدريس والطالب حنو تطوير برنامج الدبلوم الرتبوي يف جامعة أم القرى.-
 اجتاهات طالب الدبلوم الرتبوي حنو مواصلة الدراسات العليا الرتبوية جبامعة أم القرى.-
تها من وجهة نظر املسئولني.مشكالت طالب الدبلوم الرتبوي يف جامعة أم القرى وسبل معاجل-
 العوامل املؤثرة يف الرضا الدراسي لدى طالب الدراسات العليا.-
 العالقة بني املناخ التعليمي والرضا الدراسي لدى طالب الدراسات العليا.-
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 مراجع تم االستفادة منها عند بناء االستبانة:
وعالقته ببعض املتغريات )الدميوغرافية( لدى املعلمني، جملة اجلامعة (. الرضا الوظيفي 2008شرير، عزيزة. ) خليل، جواد حممد و-

 .711-683(، 1)16اإلسالمية، 
الرِّضا الوظيفي لدى أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات اخلاصة واحلكومية يف (. 2005محد. )أاحلسني،  العكش، فوزي و-

.45-11(، 1)14، املنارة، اإلداريةاألردن: دراسة مقارنة ألعضاء هيئة التدريس يف كليات العلوم 
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