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العليا ،الماجستير،
الكلمات المفتاحية :الكفايات التدريسية ،أعضاء الهيئة التدريسية ،طلبة الدراسات ُ
الجامعات األردنية ،الجامعات الخاصة.
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Abstract
The aim of the study was to investigate faculty members teaching competencies from the
viewpoint of graduate students (Masters) in Jordanian private universities in the capital city
of Amman. The study used the descriptive survey approach, where a questionnaire was
developed to identify faculty members' teaching competencies after verifying their validity
and reliability. The sample of the study consisted of (348) male and female students, who
were randomly chosen from the study population. The results of the study showed that faculty
members teaching competencies from the viewpoint of graduate students (Masters) in private
Jordanian universities in the capital city of Amman was high, in addition to the absence of
statistically significant difference attributed to the variables of gender and specialization. The
study recommended several recommendations, the most important of which is the necessity
of carrying out a similar study in public universities and community colleges. Also,
conducting training courses that will enhance the skills and experience of faculty members.
Keywords: Teaching Competencies, Faculty Members, Graduate Students, Masters,
Jordanian Universities, Private Universities.
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الفصل األول:
خلفية الدراسة وأهميتها
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الفصل األول

خلفية الدراسة وأهميتها
المقدمة
يعد إلتعليم إلعالي مهم وحيوي وذو عالقة طردية بتطور إألمم وبناء أهم ثروة ،وهي إلثروة إلبشرية،
ألنه يقوم ببناء إإلنسان وصياغة أفكاره .من هنا أخذ إلتعليم إلجامعي دوره إلهام في تحقيق إَّلستثمار
إلبشري .وذلك من خالل إلحرص على تطوير وتحسين إلمهارإت إلبشرية للقائمين على إلعملية إلتعليمية
وإلمستفيدين منها على حد سوإء وذلك باستحدإث تخصصات جديدة تتناسب مع طبيعة إلعصر ،وبالتالي
تخريج كوإدر بشرية تمتلك إلمهارإت وإلكفايات إلالزمة مع تغيرإت إلعصر إلتي تشهدها باستمرإر (رضوإن،
.)2313
هائال في أساليب إلتدريس وإسترإتيجياته
فقد شهد إلتعليم إلجامعي في إلقرن إلوإحد وإلعشرين تحوًَّل ً
وذلك إستجابة للتحديات إلتي وإجهت إلتعليم إلعالي كالتطور إلتكنولوجي ،ونمو صناعات وتخصصات
جديدة لم تكن موجودة في إلسابق أدت إلى توجيه إَّلستثمار في مجاَّلت إلمعرفة وإلبحث إلعلمي (فتح
إلرحمن وإلصديق.)2338 ،
وكون أن إلتعليم إلجامعي يهدف إلى خدمة إلمجتمع وإَّلرتقاء به وترقية إلفكر وتقديم إلعلم وتنمية
إلقيم إإلنسانية في بناء إلمجتمع ،وكون أن إلجامعة تتطور فإن تطورها يقاس بمقدإر تميز أعضاء إلهيئة
إلتدريسية فيها وتطور أدإئهم؛ لهذإ حرصت إلجامعات على تلبية إحتياجات أعضائها وتطورهم بالوسائل
إلمختلفة (شحاتة.)2331 ،
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نموإ ملحوظين ،فقد إزدإدت
شهد قطاع إلتعليم إلعالي في إألردن خالل إلعقدين إلسابقين ًإ
تطور ً
كميا و ً
أعدإد إلجامعات إلخاصة على مستوى إلمملكة ،إذ أولى جاللة إلملك عبد إهلل إلثاني بن إلحسين (حفظه
ووجه حكوماته إلمتعاقبة بضرورة إَّلهتمام بالتعليم إلعالي وتطويره،
إهتماما
إهلل)
خاصا بالتعليم إلعاليّ ،
ً
ً
حيث تم في عهده إنشاء عديد من إلجامعات إلخاصة إلتي تعتمد في تحقيق أهدإفها بصوره رئيسية على
إستقطاب إلكفاءإت إلعلمية من أعضاء إلهيئة إلتدريسية وإلمحافظة عليها وتنميتها (و إزرة إلتعليم إلعالي
وإلبحث إلعلمي.) 2315 ،
ولكي تتحقق هذه إألهدإف كان َّل بد من أن توفر إلجامعات أعضاء إلهيئة إلتدريسية إلمؤهلين،
يعدون إألساس في تحقيق أهدإف إلجامعة من خالل إمتالكهم إلخبرإت وإلكفايات إلتدريسية في
كونهم ّ
مجال تخصصهم .إذ أكد عبد إلوهاب ( )2337أن إلجامعات ترتكز على ثالثة أسس :أعضاء إلهيئة
إلتدريسية ،وإلطلبة ،وإلبنية إلتحتية من إألبنية وإلتجهيزإت .ويعد عضو إلهيئة إلتدريسية من أهم هذه
إألسس حيث أن إلخطط وإلبرإمج وإلمناهج وإلمرإفق وإألبنية قد َّل تحقق أهدإفها ما لم يكن عضو إلهيئة
إلتدريسية يمتلك إلكفايات بدرجة عالية بوصفه إلعنصر إلفاعل في تحقيق أهدإف إلجامعة من خالل
إلتدريس وإلبحث إلعلمي.
إن إلمعايير وإلدليل إَّلرشادي لضمان إلجودة في مديرية إلتعليم إلعالي إألوروبية ( )2315تؤكد أنه
على مؤسسات إلتعليم إلعالي إلتأكد من كفاءة أعضاء إلهيئة إلتدريسية ،وتوفر إلفرص وتحفز مهنية
أعضاء إلهيئة إلتدريسية ،مع إَّلخذ بعين إَّلعتبار على محورية إلتعليم وإلتعلم للطالب .وهذإ يتماشى مع
إلتقارير إألولية للبعثة إَّلوروبية حول تطوير إلجودة فيما يخص إلتعليم وإلتعلم في مؤسسات إلتعليم إلعالي
( )2312تحت شعار"إلتعليم يهمنا" ،أن بحلول  2323جميع أعضاء إلهيئة إلتدريسية في مؤسسات
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إلتعليم إلعالي عليهم حضور برإمج تدريبية معتمدة ،وأن مهنية إلتعليم إلمستمرة َّل بد أن تكون شرطًا بل
مطلبا للتعليم إألكاديمي لي .كما وأكد بيان بوخارست ( )2312على إرساء إلظروف إلتي تعزز إلتعلم
ً
إلمتمحور حول إلطالب وأساليب إلتدريس إلمبتكرة وبيئة إلعمل إلدإعمة وإلملهمة في مؤسسات إلتعليم
إلعالي.
ُيعد مصطلح إلكفايات من إلمصطلحات إلشائعة في مجال إلتربية فقد عرفها إلصويركي ()2318
بأنها مجموعة إلمهارإت وإإلجرإءإت إلتي يمتلكها عضو إلهيئة إلتدريسية إلجامعي في إلموقف إلتعليمي
لتحقيق إألهدإف إلتعليمية إلمنشودة .وتتعدد أنوإع ومجاَّلت إلكفايات فهناك إلكفايات إلفنية ،وإلكفايات
إلتدريسية ،وإلكفايات إإلدإرية .ويرى (زيتون )2335أن توفير إلنوعية إلجيدة من إلتدريب ،وإلتغذية إلرإجعة
سيؤدي إلى إتقان تلك إلكفايات بمستوى عال .ويرى (إلجماعي )2313و(إلفاضل  )2313أن إلكفايات
إجرإئية ومكتسبة ومتعلمة عن طريق إلممارسة ،كما إنها ترتبط بتحقيق إلغايات إلتربوية ،وتتأثر بميول
إلفرد ودوإفعه ،وهي شاملة ومنظمة وشديدة إلتنوع تشمل إلمعارف إلخاصة وإلذإتية ،وَّل تتجسد إَّل من
خالل إلفعل ،وهي مفهوم إفترإضي مجرد؛ إذ َّل يمكن مالحظة إلكفايات إَّل من خالل إلنتائج .ولكي يقوم
عضو إلهيئة إلتدريسية بدوره إلمهم وإلحساس بكفاية وإقتدإر َّلبد أن يتمتع بقدر كاف من إلقدرإت وإلكفايات
ونظر لتعدد هذه إلكفايات ومجاَّلتها إلتي يفترض بعضو إلهيئة إلتدريسية إمتالكها في إلموقف
ًإ
إلتعليمية.
إلتعليمي ،فقد توجهت إلدرإسة إلحالية لتعرف درجة إمتالك أعضاء إلهيئة إلتدريسية للكفايات إلتدريسية
إلعليا(إلماجستير) في إلجامعات إألردنية إلخاصة في محافظة إلعاصمة
من وجهة نظر طلبة إلدرإسات ُ
عمان.
ّ
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مشكلة الدراسة
يقوم مفهوم إلكفايات إلتدريسية على حقيقة رئيسة مفادها أن عملية إلتدريس يمكن تحليلها إلى
مجموعة من إلسلوكيات .ولقد تأثرت حركة إعدإد إلمعلمين إلقائمة على إلكفايات بالمدرسة إلسلوكية،
عضويا بالبرنامج إلقائم على إألهدإف إلسلوكية إإلجرإئية .يعد عضو إلهيئة
باإلضافة إلى إرتباطها
ً
إلتدريسية إلعنصر إألهم من مدخالت إلعملية إلتعليمية .إذ َّل بد لعضو إلهيئة إلتدريسية من إستثارة
إلطلبة ،تشجيعهم على إلتفكير إإلبدإعي وإنتاج إلمعرفة وإلتعلم إلتشاركي(إلمومني.)2311،
وقد أكد مدكور ( )2333أن بعض كليات إلتربية َّل تزإل تعتمد على إلتلقين في إلكثير من إألحيان
على إلرغم من أننا في عصر تدفق إلمعرفة إلمتزإيد؛ إذ َّل بد للجامعات بذل قصارى جهدها لتنمية
إلتخصصات وتطوير وسائل تدريس مستجدة في مجال إلتدريس إلجامعي ،كون أن إنخفاض إلمستوى
إلتعليمي للطلبة يرجع إلى مستوى إلكفايات إلتدريسية إلمتوإفرة لدى عضو إلهيئة إلتدريسية .من هنا تكمن
أهمية تنمية عضو إلهيئة إلتدريسية بما يتالءم مع تطورإت إلعصر.
نظر
وأوصت مجموعة من إلمؤتمرإت إلى ضرورة عقد دورإت تدريبية ألعضاء إلهيئة إلتدريسية ًإ
َّلفتقارهم للكفايات إلتدريسية إلالزمة ،إذ أشار إلمؤتمر إلوطني لتطوير إلخطط إلدرإسية إلذي عقد في
إألردن وإلذي أقامته و إزرة إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي بالتعاون مع جامعة كولومبيا لبحوث إلشرق
إَّلوسط (- )2313إلى أنه من إلالفت إلكشف عن إفتقار أعضاء إلهيئة إلتدريسية للمهارإت وإلكفايات
إلالزمة لتطوير إلخطط إلدرإسية وعدم إلتركيز على شخصية إلطالب وضعف إلجانب إلتطبيقي وإلبحثي.
وأوصت ندوة إصالح منظومة إلتعليم إلعالي في إألردن ( )2311إلتي أقامها تجمع إلطلبة إألحرإر بعنوإن
إصالح منظومة إلتعليم إلعالي في إلجامعات إألردنية في مجمع إلنقابات إلمهنية بوضع إلمعايير إلضابطة
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لكفاية إلعاملين في إلجامعات مدرسيين وإدإرإت .كما أوصى إلمؤتمر إلعلمي إلخامس للبحث إلتربوي
إلعربي ومجتمع إلمعرفة إلمنعقد في إلقاهرة ( )2317بعقد دورإت تدريبية ألعضاء إلهيئة إلتدريسية.
وأوصى عوإمرة ( )2312بالقيام بالمزيد من إألبحاث لمعرفة مدى تطبيق إلكفايات إلتعليمية من قبل
أعضاء إلهيئة إلتدريسية في إلجامعات إلمختلفة .كما أوصت درإسة أنصيو وإلحياري ( )2317بعمل
دورإت ألعضاء إلهيئة إلتدريسية في كلية إلعلوم إلتربوية بكل ما هو جديد على صعيد كفايات إلتدريس
بمجاَّلتها إلمختلفة .وأوصت درإسة إلطرإونة وإلسمكري ورمامنة ( )2311بإخضاع أعضاء إلهيئة
إلتدريسية في جامعة إلبلقاء إلتطبيقية لدورإت تدريبية لتنمية كفايات إَّلتصال وإلتفاعل إلصفي وإلتقويم.
وإنطالقا من أهمية إلتشخيص إلمستمر للكفايات إلتدريسية ألعضاء إلهيئة إلتدريسية؛ فقد إستُـ ـ ِ
شعـر
أهمية إمتالك أعضاء إلهيئة إلتدريسية للكفايات إلتدريسية لالرتقاء بمستوى إلطلبة وذلك من خالل تعرف
درجة إمتالك أعضاء إلهيئة إلتدريسية للكفايات إلتدريسية من وجهة نظر طلبة إلدرإسات إل ُعليا
عمان.
(إلماجستير) في إلجامعات إألردنية إلخاصة في محافظة إلعاصمة ّ

هدف الدراسة وأسئلتها
تعرف درجة إمتالك أعضاء إلهيئة إلتدريسية للكفايات إلتدريسية من وجهة
هدفت إلدرإسة إلحالية إلى ّ
إلعليا (إلماجستير) في إلجامعات إألردنية إلخاصة في محافظة إلعاصمة ع ّمان من
نظر طلبة إلدرإسات ُ
خالل إإلجابة عن إألسئلة إَّلتية:
س :1ما درجة إمتالك أعضاء إلهيئة إلتدريسية للكفايات إلتدريسية من وجهة نظر طلبة إلدرإسات
عمان؟
ُ
إلعليا (إلماجستير) في إلجامعات إألردنية إلخاصة في محافظة إلعاصمة ّ
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س :2هل توجد فروق ذإت دَّللة إحصائية في إستجابات أفرإد عينة إلدرإسة في درجة إمتالك أعضاء
إلعليا (إلماجستير) في إلجامعات
إلهيئة إلتدريسية للكفايات إلتدريسية من وجهة نظر طلبة إلدرإسات ُ
تبعا لمتغير إلنوع إَّلجتماعي (ذكر ،أنثى)؟
عمان ً
إألردنية إلخاصة في محافظة إلعاصمة ّ
عينة إلدرإسة في درجة إمتالك أعضاء
س :2هل توجد فروق ذإت دَّللة إحصائية في إستجابات أفرإد ّ
إلعليا (إلماجستير) في إلجامعات
إلهيئة إلتدريسية للكفايات إلتدريسية من وجهة نظر طلبة إلدرإسات ُ
تبعا لمتغير إلتخصص (إنساني ،علمي)؟
عمان ً
إألردنية إلخاصة في محافظة إلعاصمة ّ

أهمية الدراسة
تمثلت أهمية إلدرإسة إلحالية باألهمية إلنظرية وإلتطبيقية ،وتبرز إألهمية إلنظرية في أنها تسهم في
تشخيص وإقع إلكفايات إلتدريسية لدى أعضاء إلهيئة إلتدريسية وتقديم إلتغذية إلرإجعة لهم وللجهات
وتبين مدى إمتالك أعضاء إلهيئة إلتدريسية للكفايات إلتدريسية ،ومعرفة جوإنب
إلمعنية بعملية تطويرهمّ .
إلقوة فيها لتعزيزها وجوإنب إلضعف لتفاديها .وتسهم في إثرإء إلمكتبات إألردنية وإلعربية .كما تسهم في
إلعليا مما كتب من أدب نظري وتربوي حول إلكفايات إلتدريسية وعالقتها
إستفادة إلباحثين وطلبة إلدرإسات ُ
بمستوى وجودة إلتعليم أما بالنسبة ألهميتها إلتطبيقية فهي تتمثل في أنها تقدم نتائج قد تساعد إلجامعات
إلمعنية في إتخاذ ق إررإت تحسين وتطوير إلكفايات إلتعليمية ألعضاء إلهيئة إلتدريسية لديها ،بحيث تنعكس
إيجابا على كل من إلجامعة ،وأعضاء إلهيئة إلتدريسية ،وإلطلبة وإَّلستفادة من إألدإة إلتي تم تطويرها
ً
في إَّلجرإءإت إلالحقة في مساعدة أعضاء إلهيئة إلتدريسية على توظيف إلكفايات إلتعليمية وتغيير
إلطرق إَّلعتيادية في إعطاء إلمحاضرإت من أجل زيادة فاعلية إلتدريس ودإفعية إلطلبة نحو إلتعلم.
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حدود الدراسة
تحددت إلدرإسة إلحالية بالحدود إآلتية:
إلعليا (إلماجستير) في إلجامعات إألردنية إلخاصة في محافظة
إلحدود إلبشرية :طلبة إلدرإسات ُ
عمان.
إلعاصمة ّ
عمان.
إلحدود إلمكانية :إلجامعات إألردنية إلخاصة في محافظة إلعاصمة ّ
إلحدود إلّزمانية :إلفصل إلثاني من إلعام إلدرإسي 2323-2311

محددات الدراسة
يتحدد تعميم نتائج هذه إلدرإسة بدرجة صدق إألدإة إلمستخدمة بجمع إلبيانات وثباتها ومدى دقة أفرإد
إلعينة في إإلجابة عن فقرإت إألدإة.

مصطلحات الدراسة
الكفايات التدريسية:
يرى سالمة ( )2331إلكفايات إلتدريسية بأنها إلمهارإت وإلقدرإت إلتي يجب أن يمتلكها أعضاء
إلهيئة إلتدريسية إلتمام عملية إلتدريس بفاعلية وإتقان ،وبمستوى معين من إألدإء وبأقل جهد ووقت وكلفة
ممكنة.
وتعرف إجرإئياً على إنها :مجموعة إلمهارإت إلتخطيطية وإلتنفيذية وإلتقويمية إلتي ينبغي على عضو
عمان إمتالكها؛ بغية تحقيق
إلهيئة إلتدريسية في إلجامعات إألردنية إلخاصة في محافظة إلعاصمة ّ
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إلنتاجات إلمرغوبة من إلعملية إلتعليمية إلتعلمية بأقل وقت وجهد وتكلفة ممكنة ،وتقاس بالدرجة إلتي
حصل عليها أفرإد إلعينة من خالل إستجاباتهم عن أدإة إلدإرسة.
عضو الهيئة التدريسية:
ترى أنصيو وإلحياري ( )2317عضو إلهيئة إلتدريسية بأنه كل شخص يقوم بعملية تدريس إلمساقات
إلجامعية ،ويكون حاصالً على شهادإت عليا ويحمل رتبة علمية.
يعرف إجرإئياً :كل من يقوم بالتدريس في إلجامعات إألردنية إلخاصة في محافظة إلعاصمة ع ّمان
من حملة إلدكتورإه.
الجامعات الخاصة:
يرى حمدإن ( )2338إلجامعة بأنها مؤسسة للتعليم إلعالي تتكون من عدة كليات تنظم درإسات في
مختلف إلمجاَّلت وتخول حق منح درجات جامعية في هذه إلدرإسات.
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الفصل الثاني:
األدب النظري والدراسات السابقة
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الفصل الثاني
األدب النظري والدراسات السابقة
عرضا للدرإسات
عرضا لألدب إلنظري ،وإلمحور إلثاني
يشمل هذإ إلفصل محورين :إألول يتضمن
ً
ً
إلسابقة ذإت إلصلة مرتبة من إألقدم إلى إألحدث.

أول :األدب النظري
ً
سيتم تناول إلموضوعات إآلتية :مفهوم إلكفايات إلتدريسية ،ومبادئها ،وأهميتها ومصادر تحديدها،
وخصائصها ،وتصنيفها.
مفهوم الكفايات التدريسية:
مؤخر لما له من تأثير كبير على تحقق إألهدإف إلتربوية
ًإ
إزدإد إَّلهتمام بمفهوم إلكفايات إلتدريسية
إلمرغوبة ،وظهرت إلعديد من إلتعريفات لهذإ إلمفهوم.
تحديدإ دقيقًا وإلتي تصف كل إلمعارف
فقد عرفها مرعي ( )2332إلغايات إلسلوكية إلمحددة
ً
فعاَّل.
وإلمهارإت وإَّلتجاهات إلتي يعتقد أنها ضرورية إذإ أرإد عضو إلهيئة إلتدريسية أن يحقق تدري ًسا ً
وعرفها علي ( )2311إلحد إلمقبول من إلمعلومات وإلمهارإت وإَّلتجاهات وإلقيم وإلمبادئ إألخالقية إلذي
يم ّكن أعضاء إلهيئة إلتدريسية من إنجاز مهامهم إلتعليمية بإتقان وفعالية ،وتصنف كفايات إلتدريس في
ثالث كفايات رئيسة هي :إلتخطيط وإلتنفيذ وإلتقويم ،ويندرج تحت كل منها مجموعة من إلكفايات إلفرعية.
وعرفها عمرإن ( )2312بأنها إلقدرة على أدإء نشاط معين ذي عالقة بتخطيط إلتدريس ،وتنفيذه،
وتقويمه ،وهذإ إلنشاط قابل للتحليل إلى مجموعة من إألدإءإت :إلمعرفية ،إلمهارية ،إلوجدإنية ،ومن ثم

12

يمكن تقييمه بحسب معايير إلدقة في إلقيام به وسرعة إنجازه .وعرفها ربابعة ( )2315مجموعة إلمعلومات
وإلخبرإت وإلمهارإت وإألنشطة وأنماط إلسلوك إلمختلفة إلتي يمتلكها عضو إلهيئة إلتدريسية في إلمرحلة
إلجامعية ،وإلتي يؤديها أثناء إلتدريس ،ويمكن مالحظتها وقياسها .كما عرفها إلصويركي ( )2318بأنها
مجموعة إلمهارإت وإإلجرإءإت إلتي يمتلكها عضو إلهيئة إلتدريسية إلجامعي في إلموقف إلتعليمي لتحقيق
إألهدإف إلتعليمية إلمنشودة.
مما سبق يمكن إستخالص تعريفا مفاهيمياً للكفايات إلتدريسية :بأنها مجموعة إلمعارف وإَّلتجاهات
وإلمهارإت إلتي َّل بد أن يمتلكها عضو إلهيئة إلتدريسية؛ من أجل تحقيق إلنتاجات إلمرغوبة من إلعملية
إلتعليمية إلتعلمية بأقل وقت وجهد وتكلفة ممكنة.
مبادئ الكفايات التدريسية:
تقوم فكرة إإلعدإد إلقائم على إلكفايات على عدة مبادئ منها (زيتون:)2335
 أنه يمكن من إتقان إلمهام إلتدريسية إلمختلفة على مستوى عال ،إذإ ما وفُرت له إلنوعية إلجيدة منإلتدريب ،وإلتغذية إلرإجعة إلتي تعطي لعضو إلهيئة إلتدريسية صورة دقيقة عن مدى إلتقدم إليومي
في إلعملية إلتدريسية مما يؤدي إلى إتقان تلك إلكفايات.
 يجب إرجاع إلفروق إلفردية في مستوى إتقانهم مهام إلتدريس إلى أخطاء في نظام إلتدريبَّ ،لإلى خصائص أعضاء إلهيئة إلتدريسية.
 توفير إإلمكانيات إلمناسبة يجعل أعضاء إلهيئة إلتدريسية متشابهين إلى حد كبير في معدلإكتسابهم للمهارإت وإلكفايات إلتدريسية.

13

 يجب إلتركيز على إَّلختالفات في إلتعلم أكثر من إلتركيز على إَّلختالفات بين أعضاء إلهيئةإلتدريسية.
 إن أكثر إلعناصر أهمية في عملية إلتدريس هي نوعية خبرإت إلتعلم إلتي تتوفر ألعضاء إلهيئةإلتدريسية.
 ينتهي إعدإد أعضاء إلهيئة إلتدريسية حين يثبت قدرته على أدإء إلعمل إلتدريسي بغض إلنظرعن مدة إلتدريب.
 معيار إلنجاح يعتمد على أدإء متطلبات إلعمل إلفعلي ،حيث يمارس أعضاء إلهيئة إلتدريسيةنشاطات تدريسية فعليا ،فالتقويم يرتبط باألدإء وإلقدرة على إلعمل.
 تقدم إلكفايات في شكل موإد متطورة كالحقائب إلتعليمية ،وإلتعليم إلمصغر لمجموعة من إلنشاطاتإلمرتبطة بكفاية معينة بحيث تؤدي إلى إتقان هذه إلكفاية.
ويرى (إلجماعي )2313و(إلفاضل  )2313أن إلكفايات تقوم على إلتحكم في إلنشاط إلحالي
للمعلمين ،فهي إجرإئية ومكتسبة ومتعلمة عن طريق إلممارسة ،كما إنها ترتبط بتحقيق إلغايات إلتربوية،
وتتأثر بميول إلفرد ودوإفعه ،وهي شاملة ومنظمة وشديدة إلتنوع تشمل إلمعارف إلخاصة وإلذإتية ،وَّل
تتجسد إَّل من خالل إلفعل ،وهي مفهوم إفترإضي مجرد؛ إذ َّل يمكن مالحظة إلكفايات إَّل من خالل
إلنتائج.
إن معرفة إلكفايات يمكن أن تقوم بدور هام في سد فجوة ماهية إإلعدإد إلتربوي إلتخصصي إلمطلوب
بما يتفق وإلمهارإت إلتدريسية إلمطلوبة .فالكفايات يمكن أن تشكل إلمعايير إلتي على أساسها تقوم
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مؤسسات إعدإد إلمعلمين تنفيذ برإمج مخرجاتها بما تتفق وما هو منصوص عليه في إلكفايات إلمشتقة
من إألطر إلمرجعية لها.
أهمية الكفايات التدريسية:
تتمثل أهمية إلكفايات إلتدريسية في أنها تشخص وإقع إلكفايات إلتدريسية إلتي يمتلكها أعضاء إلهيئة
إلتدريسية ،وعلى أثرها يتم إلقيام بخطة عالجية إثرإئية تسهم في عالج موإطن إلضعف وتعزيز موإطن
إلقوة .كل ذلك يسهم في إَّلرتقاء في إلعملية إلتعليمية إلتعلمية مما يسهم بشكل مباشر على إرتقاء ورفعة
توجه أعضاء إلهيئة إلتدريسية نحو أفضل إختيارإلعدإد
إلمجتمع .وتعد إلكفايات إلتدريسية إلركيزة إلذي ّ
كوإدر مؤهلة قادرة على تحمل كافة تطورإت وتحديات إلعصر.
مصادر تحديد الكفايات التدريسية:
يوجد مصادر عديدة لتحديد إلكفايات إلتدريسية .ويرى (طعيمة  )2336أهم هذه إلمصادر إآلتي:
-

ترجمة محتوى إلمقررإت إلدرإسية إلحالية وتصنيف إلمجاَّلت في عناقيد يضم كل منها عدد من
مستخلصا منها ما يشترك بينها من أمور تترجم إلى كفايات
إلمجاَّلت ذإت إلموضوعات إلمشتركة
ً
ينبغي توإفرها عند عضو إلهيئة إلتدريسية إلمسؤول عن تدريسها.

 وجود إلتصور إلنظري لمهنة إلتدريس وإلتحليل إلمنطقي ألبعاد هذإ إلتصور وتحليل إلمهمة أيإلوصف إلدقيق ألدوإر عضو إلهيئة إلتدريسية إلمطلوب تحقيقها في إلعملية إلتعليمية ثم تترجم إلى
كفايات يتدرب عليها.
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 درإسة حاجات إلطلبة إلذي يتفاعل مع إلطلبة وإهتماماتهم .وكذلك درإسة إلمجتمع إلمحيط بالمدرسةوتعرف متطلباته ،وترجمتها إلى كفايات َّل بد من توإفرها لدى عضو إلهيئة إلتدريسية.
ويرى إوكي وبرون ( Okey&Brounإلمذكور في حديد )2315 ،أن أساليب تحديد إلكفايات
أربعة:
 إستطالع رأي إألطرإف إلمعنية وسؤإلهم عن إلكفايات إلتي يظنون أنها يجب أن تتوإفر عند عضوإلهيئة إلتدريسية.
 إَّلقتباس من قوإئم جاهزة ُوضعت من قبل مختصين وهيئات معترف بها. مالحظة إألدإء إلتدريسي ألعضاء إلهيئة إلتدريسية ذوي إلخبرة في إلمجال إلتدريسي ،على أن تتمإلمالحظة أثناء إلمحاضرة إلدرإسية.
 تحليل عملية إلتدريس ومعرفة ما يتوفر في إلبيئة إلتعليمية من ظروف نفسية تيسر حدوث عمليةإلتعليم.
تصنيف الكفايات التدريسية:
يرى (عبد إلسميع وحوإلة  )2335و(إلجماعي  )2313و(علي  )2311أنه َّل بد لعضو إلهيئة
إلتدريسية أن يمتلك إلكفايات إلتعليمية إلمتمثلة في إلتخطيط ،وإلتنفيذ ،وإلتقويم على إلوجه إلتالي:
 التخطيط:
إلذي يشمل إلعديد من إلكفايات إلفرعية كاَّلتي:
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تحديد إألهدإف إلتعليمية إلمرتبطة بموضوع إلدرس وتصنيفها .وتحليل محتوى إلمادة إلتعليمية.
ومعرفة خبرإت إلطلبة إلتعليمية إلسابقة ومرإعاة حاجاتهم وفروقهم إلفردية .وإعدإد خطط يومية تترإبط مع
إلخطط إلسنوية .وإختيار إسترإتيجيات إلتعليم وإلوسائل إلتعليمية إلمناسبة .وتحديد أسلوب إلتقويم إلمالئم.
 التنفيذ:
ويتضمن إلكفايات إلفرعية إَّلتية:
تقديم إلمادة إلدرإسية بشكل وإضح ومتسلسل ومترإبط .وجذب إهتمام إلطلبة للدرس ويثير دإفعيتهم.
ومرإعاة إختالفات إلطلبة في ضوء قدرإتهم وفروقهم إلفردية .وتوفير بيئة وظروف تعليمية مناسبة تسمح
للطلبة بالتفاعل سوإء فرإدى أو جماعة .وتنويع إلوسائل وإألنشطة إلتعليمية .وتقديم أنوإع مختلفة من
إلتعزيزإت إلمادية وإلمعنوية إلمرغوبة .وإستخدإم لغة سليمة ووإضحة ،ووسائل إلتوإصل إللفظي وغير
إللفظي.
 التقويم:
وتتضمن إلكفايات إلفرعية إَّلتية:
إعدإد إَّلختبارإت إلتي تالئم إألهدإف إلموضوعة .وإللجوء ألدوإت وأساليب إلقياس وإلتقويم إلمالئمة
لألهدإف إلموضوعة وقدرإت وخصائص إلطلبة ،وإستخدإم إلنتائج إلتي يتوصل إليها لتحديد نوإحي إلقوة
وإلضعف لدى إلطلبة .ووضع خطة عالجية في ضوء إلتغذية إلرإجعة .وإستخدإم إلتقويم إلمستمر إلذي
يأتي بعد كل خطوة من خطوإت إلتعليم .وإستخدإم إلتقويم إلترإكمي إلختامي.
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ويرى (قطاوي )2337و(إلّنسور )2317أن مجموعة إلكفايات إألساسية إلمهمة لعضو إلهيئة
إلتدريسية تتمثل بعدة نقاط َّل بد وإإللمام بها لتتحقق إلرؤية إلتربوية من خاللها وتقسم إلى:
 .1إلكفايات إلعامة وإلتي تتمثل بأخالق إلمهنة.
 .2كفايات إلتخطيط وتتمثل بتكامل إلمقرر وترإبطه مع سائر إلمقررإت.
 .2كفايات إلتدريس وتتمثل بضرورة توظيف عضو إلهيئة إلتدريسية لمبادئ إلتعلم وتنويع في أساليب
إلتدريس.
 .3كفايات إإلدإرة إلصفية وإلمتمثلة بتوظيف إدإرة إلصف بصورة إيجابية.
 .5كفايات إتقان إلتخصص وتتمثل بإتقان إلمادة إلدرإسية وإستخدإم وسائل إلتعلم إلمختلفة.
 .6كفايات إلتقويم وإلمتمثلة باستخدإم أساليب إلتقويم إلمتنوعة كالشفوية وإلتحريرية وإلبحثية ومتابعة تقدم
إلطلبة.
كذلك أشار (نعيم  )2318إلى ضرورة توإفر عديد من إلكفايات لدى عضو إلهيئة إلتدريسية إلمتمثلة
في:


كفاية تخطيط إلتدريس وتتضمن إلمهارإت إلتي يحتاجها لتخطيط درسه وعرضه بصورة تضمن
نجاح إلعملية إلتربوية.

 كفاية تنفيذ إلتدريس وتتضمن إلمهارإت إلتي يحتاجها لتنظيم إلموقف إلتعليمي خالل تنفيذه للعملية
إلتعليمية لضمان نجاحها.
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 كفاية إستخدإم إلوسائل إلتعليمية وتتضمن كافة إألدوإت وإألنشطة إلتي تساهم في تبسيط وتسهيل
إيصال إلمعلومة للطلبة
 كفاية إدإرة إلصف فهي تسهم في ضبط إلصف وتنظيمه مما ينعكس أثره على أدإء إلمعلم للمهام
إَّلخرى.
 كفاية إلتقويم وتتضمن إَّلجرإءإت إلتي يقوم بها قبل إلبدء بعملية إلتدريس وأثنائها ،وبعد إنتهائها؛
للحصول على بيانات متعلقة بمخرجات إلتعلم ،تهدف إلتعرف على إلتغير إلذي ط أر على سلوك
إلطلبة.
من خالل ما سبق نالحظ أهمية إلكفايات إلتدريسية ألعضاء إلهيئة إلتدريسية في إلجامعات لما لهم
من دور حيوي ونشط في تحقيق أهدإف إلجامعة وأهمية تشخيص مستويات كفاءتهم لتحديد جوإنب إلقوة
وإلضعف لديهم في إلتخطيط للتدريس ،وتنفيذ إلتدريس ،وإلتقويم.
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ثانياً :الدراسات السابقة ذات الصلة
عددإ
بعد إَّلطالع على عديد من إلدرإسات إلتي إهتمت بموضوع إلكفايات إلتدريسية سيتم إستعرإض ً
منها مرتبة من إألقدم إلى إألحدث.
وهدفت درإسة إلضي ( )2313تعرف إلكفايات إلتعليمية لدى أعضاء إلهيئة إلتدريسية ومعرفة أكثر
تفضيال لدى أعضاء إلهيئة إلتدريسية من وجهة نظر إلطلبة في كلية إلتربية في جامعة
إلكفايات إلتعليمية
ً
نياَّل في إلسودإن ،كما هدفت إلى إلكشف عن إلمتغيرإت إلتي يمكن أن يكون لها تأثير في إألحكام
إلصادرة من إلطلبة على إلكفايات إلتعليمية ألعضاء إلهيئة إلتدريسية .إستخدمت إلدرإسة إلمنهج إلوصفي
وإَّلستبانة أدإة لجمع إلمعلومات .وتكونت عينة إلدرإسة من ( )213طالب وطالبة .وإستخدمت في إلدرإسة
قائمة من إلكفايات إلتعليمية إشتملت على ( )75كفاية فرعية .وأظهرت إلنتائج تبلور إلكفايات إلتعليمية
لعضو إلهيئة إلتدريسية حول ستة كفايات رئيسية هي :إلشخصية ،وإعدإد إلمحاضرة وتنفيذها ،وإلعالقات
إإلنسانية ،وإألنشطة وإلتقويم ،وإلتمكن إلعلمي وإلنمو إلمعرفي ،وأساليب إلتعزيز ،كما أظهرت وجود فروق
ذإت دَّللة إحصائية في درجات تفضيل طلبة إلمستوى إألول وإلمستوى إلرإبع للكفايات إلتعليمية إلالزمة
لعضو هيئة إلتدريس لصالح طلبة إلمستوى إألول.
وهدفت درإسة بارغافا وباثي ( ) Bhargava & Pathy,2311إلى تقصي إلكفايات إلتدريسية إلتي
يحتاجها إلطلبة إلمعلمون للنجاح في مهنة إلتدريس من وجهة نظرهم .إستخدمت إلدرإسة إلمنهج إلوصفي.
وإستخدمت إَّلستبانة أدإة لها .تكونت عينة إلدرإسة من ( )133طالب وطالبة في جامعة رإتشي إلهندية.
إحتياجا من قبل إلطلبة إلمعلمين هي كفاية إلثقة
أشارت نتائج إلدرإسة إلى أن أكثر إلكفايات إلشخصية
ً
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بالنفس ،وأن أكثر إلكفايات إلمهنية من قبلهم هي كفاية إلمعرفة بمحتوى إلمادة إلتي سيعلمونها للتالميذ
في إلمستقبل.
وهدفت درإسة بنجامين ويين وسايوهايلي ( )Benjamin & Yin & Syuhaily, 2311إلى تعرف
تقييم إلطلبة في إلجامعات لكفايات أعضاء هيئة إلتدريس من خالل خصائص إلمساق .إستخدمت إلدرإسة
إلمنهج إلوصفي وإَّلستبانة كأدإة لقياس خصائص إلمساق .ركزت على مجاَّلت إلتخطيط ،وتوصيل
إلمعلومة ،وإلكفاءة إلدرإسية .وكانت إلعينة مكونة من ( )88طالبا من طلبة إلبكالوريوس .أظهرت نتائج
إحصائيا فيما يتعلق بخصائص إلمساق لمتغيرإت إلنوع إَّلجتماعي ،إلعمر،
إلدرإسة عدم وجود فروق دإلة
ً
إلتخصص ،إلسنة إلدرإسية.
وهدفت درإسة كريشان ومبارك ( )2312إلى تقييم إلكفاءإت إلمهنية إلمطلوبة لعضو إلهيئة إلتدريسية
في جامعة إلحسين بن طالل من وجهة نظر إلطلبة في ضوء بعض إلمتغيرإت .إستخدمت إلدرإسة إلمنهج
إلوصفي إلتحليلي .وتكونت عينة إلدرإسة من ( )335من طلبة إلكليات إلعلمية وإإلنسانية .طور إلباحثان
إستبانة مكونة من ( )61فقرة توزعت على ستة مجاَّلت هي :إلشخصية ،وإلتعامل مع إلطلبة ،وإإلعدإد
للمحاضرة ،وإلتنويع في إَّلنشطة ،وأساليب إلتقييم ،وإلتمكن إلعلمي ومهارإت إلتدريس ،وإلتعزيز وإلتحفيز،
إستخدإما،
وإستخدإم إلتكنولوجيا .وأظهرت إلنتائج إن إلتعزيز وإلتحفيز كان إَّلكثر أهمية للطلبة وأقلها
ً
تالها إستخدإم إلتكنولوجيا في إلتعليم.
كما هدفت درإسة عوإمرة ( )2312إلى معرفة درجة ممارسة أعضاء إلهيئة إلتدريسية في جامعة
إلزيتونة إلخاصة للكفايات إلتعليمية من وجهة نظر طلبتها .إستخدمت إلدرإسة إلمنهج إلوصفي وتم توزيع
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إستبانة تحتوي على ( )53فقرة بشكل عشوإئي على ( )233طالب وطالبة .وأظهرت إلنتائج أن أعضاء
إلهيئة إلتدريسية يمتلكون كفايات تعليمية بدرجة متوسطة.
وهدفت درإسة ربابعة ( )2315إلتعرف إلى مدى إمتالك أعضاء إلهيئة إلتدريسية في كلية إلشريعة
وإلدرإسات إإلسالمية للكفايات إلتدريسية في جامعة إلقصيم من وجهة نظرهم للعام إلدرإسي -2313
 2315حيث تكونت عينة إلدرإسة من ( )17عضو هيئة تدريس تم إختيارهم بطريقة عشوإئية وإعتمدت
إلدرإسة إلمنهج إلوصفي إلمسحي كما إعتمدت إَّلستبانة أدإة لها .وأظهرت إلنتائج إمتالك أعضاء إلهيئة
إلتدريسية للكفايات إلتعليمية إلثالث :إلتخطيط ،وإلتنفيذ ،وإلتقويم وبدرجة مرتفعة.
وهدفت درإسة آل وديان ( )2315إلى تقويم إلكفايات إَّلكاديمية ألعضاء إلهيئة إلتدريسية وفق
معايير إلتطوير وإلجودة وإلنوعية من وجهة نظر طالب كلية إلتربية في جامعة إألمير سطام بن عبد
إلعزيز في إلمملكة إلعربية إلسعودية للكفاءإت إألكاديمية إلتي يمتلكها أعضاء إلهيئة إلتدريسية .إستخدم
إلمنهج إلمسحي إلوصفي ،وإَّلستبانة كأدإة لجمع إلبيانات مقسمة إلى خمسة مجاَّلت إلشخصية ،وإإلعدإد
للمحاضرة وتنفيذها ،وإلعالقات إَّلنسانية ،وإلتقويم ،وإألنشطة ،وقد تم توزيعها على عينة عشوإئية مكونة
من ( )233طالب .وقد أظهرت نتائج إلدرإسة أن إمتالك أعضاء إلهيئة إلتدريسية للكفايات إلمهنية في
ضوء إلمعايير لم تبلغ نسبة إلمستوى إَّلتقاني إلمتوقعة في مجاَّلت إلدرإسة إلخمسة جميعها.
وهدفت درإسة إلسرإني ( )2317تعرف وإقع إألدإء إلتدريسي ألعضاء إلهيئة إلتدريسية لكلية إلعلوم
في جامعة طيبه إلسعودية من خالل إلتعرف على مهارإت إلتخطيط وإلتنفيذ وإلتقويم للتدريس من وجهة
نظر إلطالب ،إستخدمت إلدرإسة إلمنهج إلوصفي ،وتم إعدإد إستبانة مكونة من ( )61عبارة .تكونت
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عينة إلدرإسة من ( )215طالب من كليه إلعلوم .وأظهرت نتائج إلدرإسة أن جميع إلمحاور في مستوى
مرتفع.
وهدفت درإسة إلصويركي ( )2318تعرف درجة إمتالك إلكفايات إلتدريسية لدى أعضاء إلهيئة
إلتدريسية بقسم إللغة إلعربية في جامعة إلملك عبد إلعزيز من وجهة نظرهم في ضوء متغيرإت إلرتبة
إَّلكاديمية وإلخبرة .وتكونت إلعينة من ( )33عضو هيئة تدريس .وإعتمدت إلدرإسة إلمنهج إلوصفي
إلمسحي ،أما إألدإة فهي إستبانة مكونة من  53كفاية ،موزعة على ثالثة مجاَّلت هي :إلتخطيط،
وإلتنفيذ ،وإلتقويم .وقد أظهرت إلنتائج أن إمتالك أعضاء إلهيئة إلتدريسية للكفايات إلتدريسية جاءت
جميعها بدرجة عالية .وعلى مستوى إلمجاَّلت جاء مجال إلتنفيذ في إلمرتبة إألولى ،ومجال إلتخطيط في
إلمرتبة إلثانية ،ومجال إلتقويم في إلمرتبة إألخيرة.
وهدفت درإسة إلضو ( )2318تقويم إلكفايات إلتدريسية ألعضاء إلهيئة إلتدريسية في كلية إلتربية
في جامعة بخت إلرضا في إلسودإن من وجهة نظر إلطلبة .إستخدم فيها إلمنهج إلوصفي وإعتمدت
إَّلستبانة أدإة لها ،تكونت إلعينة من ( )163من إلطلبة .أظهرت إلنتائج أن إلكفايات إلتدريسية ألعضاء
إلهيئة إلتدريسية كانت بدرجة كبيرة.
كما هدفت درإسة إلطرإونة ،وإلسمكري ،ورمامنة ( )2311إلكشف عن مستوى إلكفايات إلتدريسية
إلتي يمتلكها عضو إلهيئة إلتدريسية في كلية إلسلط للعلوم إإلنسانية في جامعة إلبلقاء إلتطبيقية من وجهة
نظر إلطلبة في ضوء معايير جودة إلتعليم .إستخدمت إلدرإسة إلمنهج إلوصفي إلمسحي .وتكونت عينة
طالبا وطالبة .إستخدمت إَّلستبانة إدإة لها تكونت من أربعة مجاَّلت :إلتخطيط
إلدرإسة من (ً )368
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للتدريس ،وتنفيذ إلتدريس ،وتقويم إلتدريس ،وإَّلتصال وإلتفاعل إلصفي ،شملت ( )53فقرة ،وأظهرت
خير
إلنتائج أن ترتيب إلمجاَّلت كان وفق إآلتي :إلتخطيط للتدريس ،تقويم إلتدريس ،تنفيذ إلتدريس وأ ًإ
إَّلتصال وإلتفاعل إلصفي وجاءت بين إلدرجة إلمرتفعة وإلمتوسطة.

ثالثاً :التعقيب على الدراسات السابقة وموقع الدراسة الحالية منها
سيتم عرض أهم إلفقرإت إلخاصة بالتعقيب على إلدرإسات إلسابقة من حيث:
إلهدف :تباينت إلدرإسات إلسابقة من حيث إلهدف فمنها من هدفت إلى تعرف كفايات عضو إلهيئة
إلتدريسية مثل درإسة إلضي ( )2313ومنها من هدفت إلى تقويم إلكفايات لعضو إلهيئة إلتدريسية مثل
درإسة كريشان ومبارك ( ،)2312وإلضو ( ،)2318ومنها من هدفت إلتعرف إلى وإقع إألدإء إلتدريسي
لعضو إلهيئة إلتدريسية مثل درإسة إلسرإني ( ،)2317أما إلدإرسة إلحالية فتهدف تعرف درجة إمتالك
أعضاء إلهيئة إلتدريسية للكفايات إلتدريسية ،وتشابهت مع درإسة إلصويركي (.)2318
 إلمنهج :تباينت إلدرإسات إلسابقة من حيث إلمنهج إلمستخدم فمنها من إستخدم إلمنهج إلوصفي مثلدرإسة إلضي ( ،)2313وإلعوإمرة ( ،)2312وإلسرإني ( ،)2317وإلضو ( ،)2318ومنها من
إستخدم إلمنهج إلوصفي إلتحليلي مثل درإسة كريشان ومبارك ( ،)2312في حين إتفقت إلدرإسة
إلحالية مع درإسة ربابعة ( ،)2315وآل وديان ( ،)2315وضو ( ،)2318وطرإونة ،وإلسمكري،
ورمامنة ( )2311في إستخدإمها إلمنهج إلوصفي إلمسحي.
 إلعينة :تباينت إلدرإسات إلسابقة من حيث عينة إلدرإسة إلمختارة فمنهم من إعتمد أعضاء إلهيئةإلتدريسية مثل درإسة ربابعة ( ،)2315وإلصويركي ( ،)2318في حين إعتمدت باقي إلدرإسات
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طلبة إلجامعة كعينة للدرإسة ،أما إلدرإسة إلحالية فقد إختلفت عن جميع إلدرإسات إلسابقة كونها
إلعليا (إلماجستير) عينتها.
ستعتمد طلبة إلدرإسات ُ
 إألدإة :إتفقت إلدرإسة إلحالية مع إلدرإسات إلسابقة جميعها من حيث إألدإة في إستخدإمها إَّلستبانةكأدإة لها.
 إلنتائج :درجة إمتالك أعضاء إلهيئة إلتدريسية للكفايات إلتدريسية من وجهة نظر طلبة إلدرإساتعمان كانت مرتفعة إذ بلغ
ُ
إلعليا(إلماجستير) في إلجامعات إألردنية إلخاصة في محافظة إلعاصمة ّ
إلوسط إلحسابي ( ،)2.1313وبلغ إَّلنحرإف إلمعياري ( ).67717وترإوحت إألوساط بين
( .)2.7383-3.3352وجاء في إلرتبة إَّلولى مجال إلتنفيذ بوسط حسابي ( )3.3352وإَّلنحرإف
إلمعياري ( ،).67113وفي إلرتبة إلثانية مجال إلتخطيط بوسط حسابي ( )2.1721وإَّلنحرإف
إلمعياري ( ).72162وفي إلرتبة إألخيرة مجال إلتقويم بوسط حسابي ( )2.7383وإَّلنحرإف
إلمعياري ( .).71517إذ تتوإفق هذه إلنتيجة مع درإسة ربابعة ( ،)2315وإلسرإني (،)2317
وإلصويركي ( ،)2318وإلضو ( )2318من حيث أن جميع إلمجاَّلت في مستوى مرتفع وتختلف
مع درإسة عوإمرة (.)2312
 أظهرت نتائج إلتحليل عدم وجود فروق ذإت دَّللة إحصائية ( )α = 3.35في إستجابات أفرإد عينةإلدرإسة في درجة إمتالك أعضاء إلهيئة إلتدريسية للكفايات إلتدريسية من وجهة نظر طلبة إلدرإسات
تبعا لمتغير إلنوع
عمان ً
ُ
إلعليا (إلماجستير) في إلجامعات إألردنية إلخاصة في محافظة إلعاصمة ّ
إحصائيا .وتتوإفق إلدرإسة إلحالية مع
إَّلجتماعي (ذكر ،أنثى) ،حيث كانت جميع قيم ت غير دإلة
ً
درإسة بنجامين ويين وسايوهايلي (.)Benjamin & Yin & Syuhaily, 2011
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 أظهرت نتائج إلتحليل عدم وجود فروق ذإت دَّللة إحصائية ( )α = 3.35في إستجابات أفرإد عينةإلدرإسة في درجة إمتالك أعضاء إلهيئة إلتدريسية للكفايات إلتدريسية من وجهة نظر طلبة إلدرإسات
تبعا للتخصص
عمان ً
ُ
إلعليا (إلماجستير) في إلجامعات إألردنية إلخاصة في محافظة إلعاصمة ّ
إحصائيا .وتتوإفق إلدرإسة إلحالية مع درإسة
(إنساني ،علمي) ،حيث كانت جميع قيم ت غير دإلة
ً
بنجامين ويين وسايوهايلي (.)Benjamin & Yin & Syuhaily, 2011

-

أفادت إلدرإسة إلحالية من إلدرإسات إلسابقة في إستطالع إألدب إلنظري وعرضه كما أفادت في
تطوير إألدإة لتحقيق أهدإفها ،وفي تحديد إلمنهجية إلمستخدمة ،وإلعينة ،وتم إإلفادة منها في تفسير
إلنتائج ومناقشتها.

-

تميزت إلدرإسة إلحالية عن إلدرإسات ذإت إلصلة إلتي سبق عرضها أنها من إلدرإسات إلقليلة إلتي
ّ
تبحث في درجة إمتالك أعضاء إلهيئة إلتدريسية للكفايات إلتدريسية من وجهة نظر طلبة إلدرإسات
عمان -على حد علم إلباحثة.-
ُ
إلعليا في إلجامعات إألردنية إلخاصة في محافظة إلعاصمة ّ
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الفصل الثالث:
الطريقة واإلجراءات
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الفصل الثالث

الطريقة واإلجراءات
عرضا لمنهجية إلدرإسة وإلمجتمع وإلعينة وإألدإة إلتي إستخدمتها إلدرإسة،
يتضمن هذإ إلفصل
ً
وإلمعالجة إإلحصائية إلتي إعتمدت لتحقيق أغرإض إلدرإسة وإإلجرإءإت إلتي إتُبِعت في إلدرإسة إلحالية
كما يأتي:

منهج الدراسة
من أجل تحقيق أهدإف إلدرإسة إلحالية تم إستخدإم إلمنهج إلوصفي إلمسحي.

مجتمع الدراسة
إلعليا (إلماجستير) إلملتحقين في إلجامعات إألردنية
تكون مجتمع إلدرإسة من جميع طلبة إلدرإسات ُ
إلخاصة في إلكليات إإلنسانية وإلعلمية وعددها ( )1جامعات ،وإلذي بلغ عددهم ( )2573طالب وطالبة؛
إستنادإ إلى إلتقرير إَّلحصائي
بوإقع ( )2661في إلكليات إإلنسانية ،و( )112في إلكليات إلعلمية،
ً
إلسنوي لعام  2318/2317إلذي نشرته و إزرة إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي على صفحتهم إلخاصة .كما
موضح بالجدول ( )1أدناه.
هو
ّ
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العليا(الماجستير) في الجامعات الردنية الخاصة
جدول ( )1توزيع أفراد مجتمع الدراسة من طلبة الدراسات ُ
عمان
في محافظة العاصمة ّ
عدد الطلبة

تبعا لجامعة
ً
جامعة إألميرة سمية للتكنولوجيا

إلماجستير

231

جامعة إَّلسرإء

إلماجستير

510

جامعة إلبت إر إلخاصة

إلماجستير

182

جامعة إلزيتونة إألردنية إلخاصة

إلماجستير

392

جامعة إلشرق إَّلوسط

إلماجستير

685

جامعة إلعلوم إلتطبيقية إلخاصة

إلماجستير

270

جامعة عمان إألهلية إلخاصة

إلماجستير

305

جامعة عمان إلعربية

إلماجستير

588

جامعة فيالدلفيا إلخاصة

إلماجستير

96
3574

المجتمع الكلي

عينة الدراسة
إعتمدت إلدرإسة إلحالية إلعينة إلطبقية إلعشوإئية حيث أنها إشتملت على ( )238طالب وطالبة؛
( )121ذكور ،و( )211إناث بوإقع ( )282طالب وطالبة من إلكليات إإلنسانية و( )66طالب وطالبة
إلعليا (إلماجستير) في إلجامعات إألردنية إلخاصة في محافظة
من إلكليات إلعلمية من طلبة إلدرإسات ُ
عمان ،وذلك باستخدإم جدإول كريجسي ومورغان ( )1173لتحديد أفرإد إلعينة ،كما هو مبين
إلعاصمة ّ
في إلجدول ( )2أدناه.
جدول ( )2أفراد العينة ،نسبتها المئوية وتك ارراتها
المتغير

المستوى

التكرار

النسبة المئوية

النوع الجتماعي

أنثى

219

62.9

ذكر

129

37.1

إنساني

282

81.0

علمي

66

19.0

التخصص
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أداة الدراسة
ألغرإض تحقيق أهدإف إلدرإسة إلحالية تم تطوير إستبانة لقياس درجة إمتالك أعضاء إلهيئة
إلعليا (إلماجستير) في إلجامعات إألردنية
إلتدريسية للكفايات إلتدريسية من وجهة نظر طلبة إلدرإسات ُ
عمان بعد إلرجوع إلى بعض إلدرإسات إلسابقة كدرإسة عوإمرة (،)2312
إلخاصة في محافظة إلعاصمة ّ
ودرإسة إلصويركي ( ،)2318ودرإسة إلطرإونة ،وإلسمكري ،ورمامنة ( .)2311وتكونت إَّلستبانة من
( )37فقرة موزعة على ثالثة مجاَّلت هي (إلتخطيط ،إلتنفيذ ،إلتقويم) .وإشتمل مجال إلتخطيط على
( )12فقرة ،ومجال إلتنفيذ على ( )22فقرة ،ومجال إلتقويم على ثماني فقرإت ،إلملحق (.)2

صدق أداة الدراسة
للتأكد من صدق أدإة إلدرإسة تم إستخدإم صدق إلمحتوى وإلصدق إإلحصائي:
 صدق إلمحتوى :تم عرض إألدإة بصورتها إألولية ،إلملحق ( ،)1على مجموعة من إلمحكمين منذوي إَّلختصاص وإلخبرة من أعضاء إلهيئة إلتدريسية في مجال إلمناهج وطرق إلتدريس من
إلعاملين في إلجامعات إَّلردنية ،إلملحق ( ،)2وتم إألخذ بالمالحظات إلتي إقترحها إلمحكمون من
حذف أو تعديل أو إضافة ،وتم إإلبقاء على إلفقرإت إلتي حصلت على نسبة موإفقة  % 83فأكثر
وتعد هذه إلطريقة مناسبة للحكم على صدق إَّلستبانة أي أن فقرإتها ممكن أن تقيس ما وضعت
لقياسه.
 إلصدق إإلحصائي :تم إلتحقق من إلصدق إإلحصائي من خالل قيم معامالت إَّلرتباط.يوضح إلجدول ( )8إلتالي معامالت إَّلرتباط بين مجاَّلت أدإة إلدرإسة:
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جدول ( )3قيم معامالت الرتباط بين مجالت الدراسة
التخطيط

التخطيط

التنفيذ

التقويم

األداة الكلية

1

**.766
.000
1

**.551
.000
**.717
.000
1

**.875
.000
**.962
.000
**.809
.000
1

معامل االرتباط
مستوى الداللة
معامل االرتباط
مستوى الداللة
معامل االرتباط
مستوى الداللة
معامل االرتباط
مستوى الداللة

**.766
التنفيذ
.000
**.717
**.551
التقويم
.000
.000
**.962
**.875
األداة الكلية
.000
.000
إحصائيا عند إلمستوى  ( 0.00مستوى إلدَّللة لطرفين)
**معامل إَّلرتباط دإل
ً

**.809
.000

إحصائيا ،وهذإ يعزز من
ويالحظ أن قيم معامالت إَّلرتباط بين إلمجاَّلت كانت مرتفعة ودإلة
ً
إلصدق إإلحصائي لفقرإت أدإة إلدرإسة.

ثبات أداة الدراسة
مؤشر على إلثبات ومعامل إلتجزئة
ًإ
قامت إلباحثة بحساب معامل كرونباخ ألفا لالتساق إلدإخلي ويعد
إلنصفية للتحقق من ثبات (دقة) أدإة إلدرإسة .ويبين إلجدول ( )4نتائج إلتحليل:
جدول ( )4قيم معامالت ثبات أداة الدراسة
معامل كرونباخ ألفا

التجزئة النصفية

المجال
() 1

التخطيط

3.122

3.813

() 2

التنفيذ

3.128

3.831

()2

التقويم

3.875

3.113

3.163

3.875

األداة الكلية

ويالحظ أن جميع قيم معامالت إلثبات كانت مرتفعة ،وهذإ يعزز من دقة إألدإة ومناسبتها للتطبيق
لتحقيق أغرإض إلدرإسة.
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متغيرات الدراسة
متغيرإت مستقلة وتشمل:
 إلنوع إَّلجتماعي( :ذكر ،أنثى) إلتخصص( :إنساني ،علمي)عمان
متغير تابع :درجة إمتالك أعضاء إلهيئة إلتدريسية للكفايات إلتدريسية في محافة إلعاصمة ّ

المعالجة اإلحصائية
إعتمدت إلدرإسة برنامج إلحاسوب إإلحصائي -Statistical Package for the Social Sciences
) (SPSSإلجرإء إلمعالجة إإلحصائية إلمناسبة كاآلتي:
 لإلجابة عن إلسؤإل إألول تم إستخدإم إألوساط إلحسابية وإَّلنحرإفات إلمعيارية وإلرتب. لإلجابة عن إلسؤإلين إلثاني وإلثالث تم إستخدإم إختبار ( )T-testلعينتين مستقلتين للتعرف على دَّللةإلفروق بين أوساط درجات إستجابات أفرإد عينة إلدرإسة بحسب آرإء إلعينة تُعزى لمتغيري (إلنوع
إَّلجتماعي) و(إلتخصص).
 لتعرف صدق إألدإة تم إستخدإم معامل إرتباط بيرسون. لثبات إَّلدإة تم إستخدإم معادلة كرونباخ ألفا ( )Cronbach-alphaإليجاد معامل إَّلتساق إلدإخليلألدإة.
ليكون إلمعيار إَّلحصائي لتفسير إلمتوسطات إلحسابية وتقديرإتها كالتالي:
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المعيار

الفترة

إلمنخفض

2.33–1

إلمتوسط

 – 2.33إقل من3.37

إلمرتفع

5 – 3.37

ولتعرف رتبة إلدرجة للمجال ولكل فقرة من فقرإت إألدإة تم إستخدإم إلصيغة إلتالية:
طول إلفترة =

إلحد إألعلى – إلحد إألدنى
عدد إلمستويات

=

1- 5
3

= 1.33

إجراءات الدراسة
إعتمدت إلدرإسة إلحالية إإلجرإءإت إَّلتية:
 إَّلطالع على إألدب إلنظري ذو إلعالقة. تطوير أدإة إلدرإسة.إلعليا (ماجستير) في إلجامعات إألردنية
 تحديد مجتمع إلدرإسة إلذي يتكون من طلبة إلدرإسات ُعمان وإختيار عينة إلدرإسة.
إلخاصة في محافظة إلعاصمة ّ
 تطبيق إَّلستبانات على عينة إستطالعية وإيجاد صدق إألدإة وثباتها.إلدرإسة وعددها ( )238طالب وطالبة.
عينة ّ
 تطبيق أدإة ّإلدرإسة على ّ
إحصائيا.
 تحليل إلبياناتً
 عرض إلنتائج ومناقشتها.بناء على ما تم إلتوصل إليه من نتائج.
 -تقديم إلتوصيات وإلمقترحات ً

33

الفصل الرابع:
نتائج الدراسة
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الفصل الرابع

نتائج الدراسة
عرضا للنتائج إلتي توصلت إليها إلدرإسة بهدف تعرف درجة إمتالك أعضاء
يتناول هذإ إلفصل
ً
إلعليا(إلماجستير) في إلجامعات
إلهيئة إلتدريسية للكفايات إلتدريسية من وجهة نظر طلبة إلدرإسات ُ
عمان ،وذلك من خالل إإلجابة عن إألسئلة إلتالية:
إألردنية إلخاصة في محافظة إلعاصمة ّ
النتائج المتعلقة با إلجابة عن السؤال األول

النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول :ما درجة امتالك أعضاء الهيئة التدريسية للكفايات

العليا (الماجستير) في الجامعات األردنية الخاصة في محافظة
التدريسية من وجهة نظر طلبة الدراسات ُ

عمان؟
العاصمة ّ

لإلجابة عن سؤإل إلدرإسة إألول تم حساب قيم إألوساط إلحسابية وإَّلنحرإفات إلمعيارية ودرجة
إلعليا(إلماجستير) في
إمتالك أعضاء إلهيئة إلتدريسية للكفايات إلتدريسية من وجهة نظر طلبة إلدرإسات ُ
عمان بشكل عام ولكل مجال من مجاَّلت إلدرإسة.
إلجامعات إألردنية إلخاصة في محافظة إلعاصمة ّ
المجال األول (التخطيط):
لإلجابة عن هذإ إلسؤإل تم حساب قيم إألوساط إلحسابية وإَّلنحرإفات إلمعيارية ودرجة إمتالك أعضاء
لعليا(إلماجستير)
إلهيئة إلتدريسية للكفايات إلتدريسية إلمتمثلة بالتخطيط من وجهة نظر طلبة إلدرإسات إ ُ
يوضح ذلك.
عمان وإلجدول ( )5أدناه ّ
في إلجامعات إألردنية إلخاصة في محافظة إلعاصمة ّ
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جدول ( )5األوساط الحسابية والنحرافات المعيارية ودرجة كفايات التخطيط
الفقرات

النحراف

الوسط

المعياري الحسابي

الرتبة

درجة

الممارسة

 1لديه معرفة باألهدإف إلتربوية إلخاصة بالمادة إلدرإسية إلتي يقوم بتدريسها.

1 4.2356 .75668

مرتفعة

يوضح إلنتاجات إلتعليمية إلمرغوب تحقيقها للمادة إلدرإسية.
3
ّ

2 4.1178 .82499

مرتفعة

 6قادر على تحديد إلكم إلمعرفي بما يتفق وزمن إلمحاضرة إلدرإسية.

2 4.1178 .80375

مرتفعة

يوضح إألهدإف إلشاملة للجوإنب إلمعرفية وإلمهارية وإلوجدإنية.
2
ّ
 5يرإعي توزيع زمن إلمحاضرة بين فعاليات إلمادة إلعلمية.

3 4.1006 .80610

مرتفعة

4 4.0862 .83754

مرتفعة

 4يتمكن من تحليل محتوى إلمادة إلعلمية إلى مكوناتها إلفرعية.

5 4.0805 .88495

مرتفعة

 9يثير إلدإفعية لدى إلطلبة ويجذب إنتباههم أثناء إلمحاضرة.

6 4.0259 .88335

مرتفعة

 8يختار إسترإتيجيات تدريسية مالئمة في ضوء حاجات إلطلبة وإلمادة إلعلمية7 3.9138 .94734 .

مرتفعة

 13يحدد مصادر تعلم مختلفة للطلبة تتالءم ونتاجات إلتعلم إلمرإد تحقيقها.

8 3.8994 .93210

مرتفعة

 7مرإعاة ميول إلطلبة وإتجاهاتهم.

9 3.7845 .96455

مرتفعة

 11يخطط لنشاطات تعليمية متنوعة تحفز إلطلبة على إلتعلم.

 10 3.7787 .94207مرتفعة

 12يرإعي إلفروق إلفردية للطلبة وقدرإتهم عند إختياره لألنشطة.

 11 3.7586 1.00678مرتفعة

 10يخطط لنشاطات تعليمية ترإعي إلفروق إلفردية بين إلطلبة.

 12 3.7385 1.06720مرتفعة

الكلي

3.9721 .73163

مرتفعة

يالحظ في إلجدول أعاله أن درجة إمتالك أعضاء إلهيئة إلتدريسية لكفاية إلتخطيط من وجهة نظر
عمان كانت
طلبة إلدرإسات ُ
إلعليا(إلماجستير) في إلجامعات إألردنية إلخاصة في محافظة إلعاصمة ّ
مرتفعة؛ إذ بلغ إلوسط إلحسابي ( )3.9721وإَّلنحرإف معياري ( ،).73163وجاءت فقرإت هذإ إلمجال
جميعها في درجة مرتفعة؛ إذ ترإوحت إألوساط إلحسابية بين ( ،)4.0854-8.3835وجاء في إلرتبة إَّلولى
إلفقرة ( )0وإلتي تنص على" لديه معرفة باألهدإف إلتربوية إلخاصة بالمادة إلدرإسية إلتي يقوم بتدريسها"

بوسط حسابي ( )4.0854وإنحرإف معياري ( ).75668وجاء في إلرتبة إألخيرة فقرة ( )00وإلتي تنص
على" يخطط لنشاطات تعليمية ترإعي إلفروق إلفردية بين إلطلبة" بوسط حسابي ( )3.7385وإنحرإف
معياري (.)1.06720
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المجال الثاني (التنفيذ):
لإلجابة عن هذإ إلسؤإل تم حساب قيم إألوساط إلحسابية وإَّلنحرإفات إلمعيارية ودرجة إمتالك أعضاء
لعليا(إلماجستير) في
إلهيئة إلتدريسية للكفايات إلتدريسية إلمتمثلة بالّتنفيذ من وجهة نظر طلبة إلدرإسات إ ُ
يوضح ذلك.
عمان وإلجدول ( )4أدناه ّ
إلجامعات إألردنية إلخاصة في محافظة إلعاصمة ّ
جدول ( )6األوساط الحسابية والنحرافات المعيارية ودرجة كفايات التنفيذ
الفقرات

النحراف

الوسط

المعياري الحسابي

الرتبة

درجة
الممارسة

 17يستمع بشكل جيد للطالب إلمجيب.

4.2270 .77621

1

مرتفعة

 83يربط إلخبرإت إلمعرفية بالموإقف إلحياتية للطلبة.

4.1523 .84357

2

مرتفعة

 14يجيد صياغة إألسئلة بطريقة وإضحة ومفهومة.

4.1408 .82137

3

مرتفعة

 35يعرض إلمحتوى بتنظيم منطقي متسلسل.

4.1322 .82804

4

مرتفعة

 05يجيد طرح إألسئلة بطريقة تخدم إألهدإف إلتعليمية.

4.1121 .74893

5

مرتفعة

 03يتمكن من إلتقديم وتهيئة إلطلبة ذهنًيا للتفاعل مع إلمادة إلتعليمية إلجديدة.

4.0977 .77919

4

مرتفعة

4.0977 .83282

6

مرتفعة

 00يستخدم إسترإتيجيات إلتدريس إلتي خطط لها ويسير وفق خطوإتها.

4.0603 .86516

3

مرتفعة

يعرف إألدلة وإلشوإهد إليضاح إلخبرإت إلمعرفية للطلبة.
ّ 84

4.0575 .80855

8

مرتفعة

 01يتمكن من إثارة إلطلبة وجذب إنتباههم أثناء إلدرس.

4.0546 .83159

9

مرتفعة

 31يربط بين مختلف خبرإت إلتعلم إلسابقة وإلحالية.

4.0431 .87612

10

مرتفعة

 04يجيد إختيار إلطلبة لإلجابة.

3.9971 .81943

11

مرتفعة

إلعليا لدى إلطلبة.
 03يستخدم أساليب لتنمية مهارإت إلتفكير ُ

3.9943 .90147

12

مرتفعة

3.9856 .92815

13

مرتفعة

 01يطور إتجاهات قيمة وإيجابية أثناء عرض إلمحتوى إلتعليمي.

3.9684 .85666

14

مرتفعة

 34يتمكن من إعطاء تغذية رإجعة فورية للطلبة بعد مرإجعة أعمالهم.

3.9655 .91037

15

مرتفعة

 05يتمكن من إستخدإم إلتقنيات إلحديثة وإَّلستفادة منها في إلدرس.

3.9598 .88444

16

مرتفعة

 80يهتم بتنظيم إلبيئة إلتعليمية بطريقة مناسبة.

3.9454 .89179

17

مرتفعة

فعال مع جميع إلطلبة.
 00يستخدم إلتفاعل إللفظي بشكل ّ

ملخصا ألهم إألفكار وإلمعلومات في نهاية إلدرس.
 26يقدم
ً
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الفقرات
 24يصمم عروض تدريس إليكترونية ويستخدمها بشكل جيد في قاعة إلمحاضرة.

النحراف

الوسط

المعياري الحسابي

الرتبة

درجة

الممارسة

3.9425 .90285

18

مرتفعة

3.9253 .90158

19

مرتفعة

3.9224 .88358

20

مرتفعة

3.8621 .95032

21

مرتفعة

 00يستخدم إلتفاعل إلغير إللفظي بشكل وإضح ومفهوم لجميع إلطلبة

3.8563 .92175

22

مرتفعة

 32يستخدم إللغة إلعربية إلفصحى أثناء إلدرس نطقـًا وكتابة.

3.6264 1.08890

 23متوسطة

4.0053 .67910

مرتفعة

28

يستخدم أساليب إلتعزيز إلمختلفة (إلمعنوية وغير إلمعنوية) لزيادة دإفعية إلطلبة
نحو إلدرس.

 08يوظف إلوسائل إلتعليمية إلحديثة لتحسين نتاجات إلتعلم إللغوي.
33

يهتم بتقويم أهدإف كل درس وإلتأكد من مستوى تحقق إلنتاجات إلتعليمية لدى
إلطلبة.

الكلي

يالحظ في إلجدول أعاله أن درجة إمتالك أعضاء إلهيئة إلتدريسية للكفايات إلتدريسية من وجهة نظر
عمان في مجال
طلبة إلدرإسات ُ
إلعليا(إلماجستير) في إلجامعات إألردنية إلخاصة في محافظة إلعاصمة ّ
إلتنفيذ جاء في درجة مرتفعة؛ إذ بلغ إلوسط إلحسابي ( )4.0058وإَّلنحرإف معياري ( ،).67910وترإوحت
إألوساط إلحسابية بين ( .)4.2270-3.8563وجاءت فقرإت هذإ إلمجال جميعها في درجة مرتفعة عدإ إلفقرة
( )80إلتي تنص على" يستخدم إللغة إلعربية إلفصحى أثناء إلدرس نطقـًا وكتابة" جاءت بدرجة متوسطة؛
بوسط حسابي ( )3.6264وإنحرإف معياري ( .)1.08890وجاء في إلرتبة إَّلولى إلفقرة ( )03وإلتي تنص
على" يستمع بشكل جيد للطالب إلمجيب ".بوسط حسابي ( )4.0030وإنحرإف معياري ( .).77621وجاء
ذهنيا للتفاعل
في إلرتبة إلسادسة كل من إلفقرتين ( )00( ،)03وتنصان" يتمكن من إلتقديم وتهيئة إلطلبة ً
فعال مع جميع إلطلبة" بوسط حسابي
مع إلمادة إلتعليمية إلجديدة" " ،يستخدم إلتفاعل إللفظي بشكل ّ
( .)4.0977وجاء في إلرتبة قبل إألخيرة فقرة ( )00وإلتي تنص على" يستخدم إلتفاعل إلغير إللفظي بشكل
وإضح ومفهوم لجميع إلطلبة " بوسط حسابي ( )8.3548وإنحرإف معياري (.).10035
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المجال الثالث (التقويم):
لإلجابة عن هذإ إلسؤإل تم حساب قيم إألوساط إلحسابية وإَّلنحرإفات إلمعيارية ودرجة إمتالك أعضاء
لعليا(إلماجستير) في
إلهيئة إلتدريسية للكفايات إلتدريسية إلمتمثلة بالتقويم من وجهة نظر طلبة إلدرإسات إ ُ
يوضح ذلك.
عمان وإلجدول ( )3إآلتي ّ
إلجامعات إألردنية إلخاصة في محافظة إلعاصمة ّ
جدول ( )7األوساط الحسابية والنحرافات المعيارية ودرجة كفايات التقويم
الفقرات

النحراف

الوسط

المعياري

الحسابي

الرتبة

درجة
الممارسة

 44يربط بين فقرإت إَّلختبار وأهدإف إلمقرر إلدرإسي.

.88268

3.9569

1

مرتفعة

 43يتمكن من صياغة إَّلسئلة إلتقويمية بطريقة وإضحة وصحيحة.

.90504

3.8506

2

مرتفعة

 42يعلم إلطلبة بنتائج تقويم تعلمهم.

.97864

3.8333

3

مرتفعة

 41يستخدم أساليب تقويم شاملة تغطي جميع إلمادة إلدرإسية.

.89999

3.7730

4

مرتفعة

 47يستفيد من نتائج إَّلختبارإت في تحسين تعلم إلطلبة.

.96651

3.7672

5

مرتفعة

 40يستخدم أساليب إلتقويم إلمناسبة لتقويم أدإء إلطلبة.

.91184

3.7040

6

مرتفعة

 46يحلل نتائج إَّلختبارإت وإَّلستفادة منها لتحسين أساليب إلتدريس.

.96403

3.6897

7

مرتفعة

 45يرإعي إلفروق إلفردية لدى إلطلبة عند إلتقويم.

.97513

3.6782

8

مرتفعة

 39يوظف إلتقويم إلقبلي وإلتكويني وإلختامي

.94917

3.6552

9

متوسطة

 38يزود إلطلبة بنقاط قوتهم وضعفهم.

1.03150

3.5718

10

متوسطة

.79597

3.7480

الكلي

مرتفعة

يالحظ في إلجدول أعاله أن درجة إمتالك أعضاء إلهيئة إلتدريسية لكفاية إلتقويم من وجهة نظر
عمان قد حصلت
طلبة إلدرإسات ُ
إلعليا(إلماجستير) في إلجامعات إألردنية إلخاصة في محافظة إلعاصمة ّ
على درجات مرتفعة؛ إذ بلغ إلوسط إلحسابي ( )3.7480وإَّلنحرإف معياري ) ).79597وحصلت فقرإت
هذإ إلمجال على درجة مرتفعة؛ إذ ترإوحت إألوساط إلحسابية بين ( .)3.9569-3.6782وحصلت كل من
إلفقرة ( )83( ،)81على درجة متوسطة وتنصان على " يوظف إلتقويم إلقبلي وإلتكويني وإلختامي" و" يزود
إلطلبة بنقاط قوتهم وضعفهم" بوسطين حسابيين ( )3.5718( ،)3.6552وإنحرإفين معياريين ().94917
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و( .)1.03150وجاء في إلرتبة إَّلولى إلفقرة ( )44وإلتي تنص على" يربط بين فقرإت إَّلختبار وأهدإف
إلمقرر إلدرإسي ".بوسط حسابي ( )8.1541وإنحرإف معياري (.).88268

األوساط الحسابية والنحرافات المعيارية لمجالت الدراسة:
تم حساب قيم إألوساط إلحسابية وإَّلنحرإفات إلمعيارية لمجاَّلت إلدرإسة إلثالثة وإلمتمثلة بالتخطيط،
إلتنفيذ ،وإلتقويم كما هو مبين في إلجدول (:)3
جدول ( )8حساب قيم األوساط الحسابية والنحرافات المعيارية لمجالت الدراسة الثالثة
المجالت

النحراف المعياري

الوسط الحسابي

الرتبة

درجة الممارسة

إلتنفيذ

.67910

4.0053

0

مرتفعة

إلتخطيط

.73163

3.9721

0

مرتفعة

إلتقويم

.79597

3.7480

8

مرتفعة

األداة الكلية

.67797

3.9414

مرتفعة

يظهر إلجدول أن درجة إمتالك أعضاء إلهيئة إلتدريسية للكفايات إلتدريسية من وجهة نظر طلبة
عمان كانت مرتفعة إذ
إلدرإسات ُ
إلعليا(إلماجستير) في إلجامعات إألردنية إلخاصة في محافظة إلعاصمة ّ
بلغ إلوسط إلحسابي ( ،)3.9414وبلغ إَّلنحرإف إلمعياري ( ).67797وترإوحت إألوساط بين (-4.0053

 .)3.7480وجاء في إلرتبة إَّلولى مجال إلتنفيذ بوسط حسابي ( )4.0053وإَّلنحرإف إلمعياري (،).67910
وفي إلرتبة إلثانية مجال إلتخطيط بوسط حسابي ( )3.9721وإَّلنحرإف إلمعياري ( ).73163وفي إلرتبة
إألخيرة مجال إلتقويم بوسط حسابي ( )3.7480وإَّلنحرإف إلمعياري (.).79597
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النتائج المتعلقة با إلجابة عن السؤال الثاني

النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني :هل يوجد فروق ذات دللة إحصائية ( )α = 2.20في

استجابات أفراد عينة الدراسة في درجة امتالك أعضاء الهيئة التدريسية للكفايات التدريسية من وجهة

عمان
نظر طلبة الدراسات ُ
العليا (الماجستير) في الجامعات األردنية الخاصة في محافظة العاصمة ّ
تبعا لمتغير النوع الجتماعي (ذكر ،أنثى)؟
ً
تم حساب إألوساط إلحسابية وإَّلنحرإفات إلمعيارية لدرجة إمتالك أعضاء إلهيئة إلتدريسية للكفايات
إلعليا(إلماجستير) في إلجامعات إألردنية إلخاصة في محافظة
إلتدريسية من وجهة نظر طلبة إلدرإسات ُ
تبعا لمتغير إلنوع إَّلجتماعي للطلبة كما هو ُمبين في إلجدول ( ،)1كما تم إستخدإم
عمان ً
إلعاصمة ّ
إَّلختبار إلتائي لعينتين مستقلتين كما يظهر في إلجدول ( )13وإلمعروف باسم Independent Sample
.t-test
تبعا لمتغير النوع الجتماعي للطلبة
الجدول ( )9األوساط الحسابية والنحرافات المعيارية والكفايات التدريسية ً
المجالت
إلتخطيط
إلتنفيذ
إلتقويم
األداة الكلية

النوع الجتماعي الخطأ المعياري النحراف المعياري الوسط الحسابي

حجم العينة

ذكور

.06929

.78693

3.9833

129

إناث

.04722

.69879

3.9656

219

ذكور

.06591

.74862

4.0410

129

إناث

.04294

.63546

3.9842

219

ذكور

.07458

.84703

3.8271

129

إناث

.05152

.76245

3.7014

219

ذكور

.06622

.75216

3.9795

129

اناث

.04263

.63093

3.9189

219

تبعا لمتغير النوع الجتماعي للطلبة
جدول ( )11الختبار التائي لعينتين مستقلتين للكفايات التدريسية ً
قيمة ت
درجات الحرية
مستوى الدللة
المجالت
إلتخطيط

.828

346

.218

إلتنفيذ

.452

346

.753

إلتقويم

.155

346

1.426

األداة الكلية

.421

346

.806
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أظهرت نتائج إلتحليل عدم وجود فروق ذإت دَّللة إحصائية ( )α = 0.05في إستجابات أفرإد عينة
إلدرإسة في درجة إمتالك أعضاء إلهيئة إلتدريسية للكفايات إلتدريسية من وجهة نظر طلبة إلدرإسات
تبعا لمتغير إلنوع
عمان ً
ُ
إلعليا (إلماجستير) في إلجامعات إألردنية إلخاصة في محافظة إلعاصمة ّ
إحصائيا.
إَّلجتماعي (ذكر ،أنثى) ،حيث كانت جميع قيم ت غير دإلة
ً
النتائج المتعلقة با إلجابة عن السؤال الثالث

النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث :هل يوجد فروق ذات دللة إحصائية ( )α = 2.20في

عينة الدراسة في درجة امتالك أعضاء الهيئة التدريسية للكفايات التدريسية من وجهة
استجابات أفراد ّ

عمان
نظر طلبة الدراسات ُ
العليا (الماجستير) في الجامعات األردنية الخاصة في محافظة العاصمة ّ
تبعا لمتغير التخصص (إنساني ،علمي)؟
ً
ولإلجابة عن سؤإل إلدرإسة إلثالث تم حساب إألوساط إلحسابية وإَّلنحرإفات إلمعيارية لدرجة إمتالك

إلعليا(إلماجستير) في إلجامعات
أعضاء إلهيئة إلتدريسية للكفايات إلتدريسية من وجهة نظر طلبة إلدرإسات ُ
وضح
تبعا لمتغير إلتخصص (إنساني ،علمي) ،كما هو م ّ
عمان ً
إألردنية إلخاصة في محافظة إلعاصمة ّ
في إلجدول ( .)00كما تم إستخدإم إَّلختبار إلتائي لعينتين مستقلتين كما يظهر في إلجدول ()00
وإلمعروف باسم .Independent Sample t-test
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تبعا لمتغير التخصص (إنساني ،علمي)
الجدول ( )11األوساط الحسابية والنحرافات المعيارية للكفايات التدريسية ً
المجالت
إلتخطيط
إلتنفيذ
إلتقويم
الداة الكلية

التخصص

الخطأ المعياري النحراف المعياري الوسط الحسابي

حجم العينة

إنساني

.04474

.75131

3.9804

282

علمي

.07937

.64484

3.9371

66

إنساني

.04144

.69582

4.0194

282

علمي

.07430

.60359

3.9451

66

إنساني

.04916

.82546

3.7812

282

علمي

.07895

.64136

3.6061

66

إنساني
علمي

.04160
.07155

.69856
.58129

3.9579
3.8707

282
66

تبعا لمتغير التخصص (إنساني ،علمي)
الجدول ( )12الختبار التائي لعينتين مستقلتين للكفايات التدريسية ً
المجالت

مستوى الدللة

درجات الحرية

قيمة ت

التخطيط

.666

346

.432

التنفيذ

.425

346

.800

التقويم

.108

346

1.613

األداة الكلية

.348

346

.940

عينة
ظهرت نتائج إلتحليل عدم وجود فروق ذإت دَّللة إحصائية ( )α = 3.35في إستجابات أفرإد ّ
إلدرإسة في درجة إمتالك أعضاء إلهيئة إلتدريسية للكفايات إلتدريسية من وجهة نظر طلبة إلدرإسات
تبعا لمتغير إلتخصص
عمان ً
ُ
إلعليا (إلماجستير) في إلجامعات إألردنية إلخاصة في محافظة إلعاصمة ّ
صائيا.
(إنساني ،علمي) ،حيث كانت جميع قيم ت غير دإلة إح ً
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الفصل الخامس:
مناقشة النتائج والتوصيات

44

الفصل الخامس

مناقشة النتائج والتوصيات
عرضا لمناقشة نتائج إلدرإسة في ضوء إألسئلة إلمطروحة ،كما تتضمن مجموعة
تضمن هذإ إلفصل
ً
موضحة كاآلتي:
من إلتوصيات إلتي تم إلتوصل إليها في ضوء هذه إلنتائج
ّ
مناق شة النتا ئج المتعلقة باإلجا بة عن السؤال األول

مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال األول ونصه" ما درجة امتالك أعضاء الهيئة التدريسية

العليا (الماجستير) في الجامعات األردنية الخاصة
للكفايات التدريسية من وجهة نظر طلبة الدراسات ُ
عمان؟"
في محافظة العاصمة ّ

تشير إلنتائج إلمتعلقة بدرجة إمتالك أعضاء إلهيئة إلتدريسية للكفايات إلتدريسية من وجهة نظر طلبة
عمان إلى أنها حصلت
إلدرإسات ُ
إلعليا(إلماجستير) في إلجامعات إألردنية إلخاصة في محافظة إلعاصمة ّ
على درجات مرتفعة ،إذ ترإوح إلوسط إلعام ( .)8.3430 -4.0058إَّل أنه يوجد ثالث فقرإت حصلن على
درجة ممارسة متوسطة متمثلة بالفقرة ( )80إلتي تنص على" يستخدم إللغة إلعربية إلفصحى أثناء إلدرس
نطقـًا وكتابة"؛ بوسط حسابي ( )8.4044وإنحرإف معياري ( .)0.03310ويُعزى ذلك إلى أن معظم
إلتخصصات تُدرس في إللغة إإلنجليزية وذلك لمتابعة تطور إلعصر وإلعالم إذ تعد إللغة إإلنجليزية إللغة
إألساس في كافة مجاَّلت إلحياة مقارنة باللغة إلعربية إلتي أ ِ
ُهملت من قبل إللغويين بالرغم أنها توإكب
إلنهضة إلعلمية .ولذلك َّل بد من تكاتف جهود إللغويين َّلختيار إلمصطلحات إلعلمية وتوحيدها بين
إلمتخصصين في إلعلوم وإلمتخصصين في إللغة إلعربية .إضافة إلى عقدة إلنقص عند إلكثير فهُم
فضلون إستخدإم إللغة إإلنجليزية على إلعربية .وهذإ يعزو إلى إَّلستعمار وما زرعه في عقلنا إلباطن،
ُي ّ
فكأن إللغة إإلنجليزية تمثل إلحضارة وإلثقافة وإلرفاهية .وحصلت كل من إلفقرة ( )83( ،)81على درجة
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متوسطة وتنصان على " يوظف إلتقويم إلقبلي وإلتكويني وإلختامي" و" يزود إلطلبة بنقاط قوتهم وضعفهم"
بوسطين حسابيين ( )8.5303( ،)8.4550وإنحرإفين معياريين ( ).14103و( .)0.08050وقد ُيعزى ذلك
إلعليا به؛ أي أن عضو إلهيئة إلتدريسية
إلى عدم إلتمييز بين أنوإع إلتقويم بسبب جهل طلبة إلدرإسات ُ
يستخدم أنوإع إلتقويم بأساليبه إلمختلفة دون علم إلطلبة .أما بالنسبة لفقرة ( )83فقد تُعزى إلى عدم وجود
ساعات كافية لعضو إلهيئة إلتدريسية لتزويد إلطلبة بتغذية رإجعة .وعدم تناسق ساعاتهم إلمكتبية مع
غالبا ما تكون في إلصباح ،ودوإم غالبية طلبة إلدرإسات
إلعليا؛ كون أن إلساعات إلمكتبية ً
طلبة إلدرإسات ُ
إلعليا في إلمساء؛ وذلك ألن معظم إلطلبة يكونون على رأس عملهم.
ُ
أما فيما يتعلق بالمجاَّلت إلثالثة للكفايات فقد حصل مجال إلتنفيذ على إلرتبة إألولى بوسط حسابي
( )4.0058وإنحرإف معياري ( ،).43100وفي إلرتبة إلثانية مجال إلتخطيط بوسط حسابي ()2.1300
وإنحرإف معياري ( ).38048وفي إلرتبة إألخيرة مجال إلتقويم بوسط حسابي ( )8.3430وإنحرإف معياري
( .).31513تتوإفق هذه إلنتائج مع درإسة ربابعة ( ،)0005إلسرإني ( ،)0003إلصويركي ( ،)0003إلضو
( )0003من حيث أن جميع إلمجاَّلت جاءت في مستوى مرتفع وتختلف مع درإسة عوإمرة (.)0008
المجال األول (التخطيط):
أما فيما يتعلق في مجال إلتخطيط فيعود ذلك إلى كفاءة أعضاء إلهيئة إلتدريسية وخبرتهم إلطويلة
في إلميدإن إألكاديمي إلمبنية على أسس إلبحث إلعلمي في إلتخطيط ،باختيار إلخبرإت إلتعليمية إلمناسبة
وما يتبعه من توظيف تكنولوجيا إلتعليم للوصول للغاية إلمرجوة .فالتخطيط يوضح إلرؤية إلتي على
ِ
ويهيء لهم
إلعليا بأنفُسهم ُ
أساسها يتم إيصال إلمعلومات .وهذإ يسهم في تعزيز ثقة طلبة إلدرإسات ُ
إلظروف إلمناسبة َّلكتشاف مهارإتهم .ناهيك عن تبادل إلخبرإت بين إلجامعة نفسها وإلجامعات إألخرى
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إلعليا لدفع إلعملية إلتربوية وإَّلرتقاء
إلمحلية وإلعالمية مما ُيحفّز أعضاء إلهيئة إلتدرييسية وطلبة إلدرإسات ُ
بها ،وهذإ ما يسمى بالمنافسة إلشريفة إلتي تظهر قدرإت وكفاءإت أعضاء إلهيئة إلتدريسية .إضافة إلى
إلمشاركة في إلندوإت وإلمؤتمرإت إلعلمية إلتي تطرح أبحاث جديدة تسهم في تطوير إلعملية إلتربوية.
المجال الثاني (التنفيذ):
أما فيما يتعلق بالتنفيذ ،فهو عملية ترجمة كل ما خطط له على أساس علمي ومدروس على أرض
إلوإقع ،وهذإ يشمل توظيف إلمهارإت إلتدريسية فالخبرة وإلممارسة تسهم في تمكين وإتقان عضو إلهيئة
مستخدما إلتقنيات إلحديثة؛ فجودة إألبنية وتجهيزإتها كالوسائل
إلتدريسية للوصول للمستوى إلمرجو
ً
إلتعليمية بما فيها إلمختبرإت وإلمكتبات وأجهزة إلحاسوب تسهم مساهمة فاعلة في إنجاح إلعملية إلتعليمية
إلّتعلُمية .وعلينا أن نأخذ في إلحسبان مرإعاة إلفروق إلفردية وتحفيز إلعصف إلذهني وتعزيز طلبة
إلعليا بالتفاعل إللفظي وغير إللفظي ،وربط ما ُيؤخذ من مساقات بالحياة إلعلمية وإلعملية؛ ألمر
إلدرإسات ُ
إلعليا هم إألدإة إلفاعلة في إلعملية إلتربوية فهم
مهم في إَّلرتقاء بجودة ونوعية إلتعليم .فطلبة إلدرإسات ُ
إلعليا ومالحقة ما
إلملقّن .وكذلك متابعة جودة أدإء طلبة إلدرإسات ُ
إلعنصر إإليجابي إلمشارك وليس ُ
يوإجهونه من ثغرإت ونقاط ضعف.
المجال الثالث (التقويم):
أما فيما يخص إلتقويم فهو نتاج عمليتي إلتخطيط وإلتنفيذ .فصياغة إألسئلة إلتقويمية بطريقة وإضحة
إلعليا ،وهذإ يشمل معرفة
وربطها مع أهدإف إلمقرر مع مرإعاة إلفروق إلفردية لدى طلبة إلدرإسات ُ
إلعليا وتحقيق إألهدإف إلتي
إلصعوبات وإلمعوقات لديهم ،يسهم مساهمة فعالة في تمكين طلبة إلدرإسات ُ
خطط لها .إن إلتقويم عملية تشخيصية شاملة ومتكاملة وبصورة مستمرة.
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مناق شة النتا ئج المتعلقة باإلجا بة عن السؤال الثاني

مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثاني ونصه" هل يوجد فروق ذات دللة إحصائية

( )α = 1.15في استجابات أفراد عينة الدراسة في درجة امتالك أعضاء الهيئة التدريسية للكفايات

العليا (الماجستير) في الجامعات األردنية الخاصة في محافظة
التدريسية من وجهة نظر طلبة الدراسات ُ

تبعا لمتغير النوع الجتماعي (ذكر ،أنثى)؟
عمان ً
العاصمة ّ

موضح في جدول ( )1إلى عدم وجود فروق ذإت دَّللة إحصائية
أظهرت نتائج إلتحليل كما هو
ّ
( )α = 0.05في إستجابات أفرإد عينة إلدرإسة في درجة إمتالك أعضاء إلهيئة إلتدريسية للكفايات
إلعليا (إلماجستير) في إلجامعات إألردنية إلخاصة في محافظة
إلتدريسية من وجهة نظر طلبة إلدرإسات ُ
حصائيا.
تبعا لمتغير إلنوع إَّلجتماعي (ذكر ،أنثى) ،حيث كانت جميع قيم ت غير دإلة إ
ً
عمان ً
إلعاصمة ّ
ربما يعود ذلك إلى إلتكافؤ بين إلنوع إَّلجتماعيين؛ ألنهما حصال على بيئة تعليمية ُمّنوعة شمولية متوإزنة.
وتتوإفق إلدرإسة إلحالية مع درإسة بنجامين ويين وسايوهايلي (.)Benjamin & Yin & Syuhaily, 2011
مناق شة النتا ئج المتعلقة باإلجا بة عن السؤال الثالث

مناقشة النتائج المتعلقة باإلجابة عن السؤال الثالث ونصه"هل يوجد فروق ذات دللة إحصائية (1.15

عينة الدراسة في درجة امتالك أعضاء الهيئة التدريسية للكفايات التدريسية
=  )αفي استجابات أفراد ّ
العليا (الماجستير) في الجامعات األردنية الخاصة في محافظة العاصمة
من وجهة نظر طلبة الدراسات ُ

تبعا لمتغير التخصص (إنساني ،علمي)؟"
عمان ً
ّ

أظهرت نتائج إلجدول ( )00عدم وجود فروق ذإت دَّللة إحصائية ( )α = 3.35في إستجابات أفرإد
عينة إلدرإسة في درجة إمتالك أعضاء إلهيئة إلتدريسية للكفايات إلتدريسية من وجهة نظر طلبة إلدرإسات
ّ
تبعا لمتغير إلتخصص
عمان ً
ُ
إلعليا (إلماجستير) في إلجامعات إألردنية إلخاصة في محافظة إلعاصمة ّ
إحصائيا .ربما يعود ذلك إلى عدم إلتمييز بين
(إنساني ،علمي) ،حيث كانت جميع قيم ت غير دإلة
ً
تخصصات إلكليات إلمختلفة .وتتوإفق إلدرإسة إلحالية مع درإسة بنجامين ويين وسايوهايلي ( Benjamin

.)& Yin & Syuhaily, 2011

48

التوصيات والمقترحات:
باَّلعتماد على نتائج إلدرإسة عرضت إلباحثة عدد من إلتوصيات إلتي قد توصلت لها خالل درإستها:
 ضرورة تنفيذ درإسة مماثلة في إلجامعات إلحكومية وكليات إلمجتمع لكشف درجة إمتالك أعضاءإلهيئة إلتدريسية للكفايات إلتدريسية وعلى أثرها تعزيز موإطن إلقوة وإلقيام بخطة عالجية لعالج
موإطن إلضعف ،لالرتقاء بالعملية إلتعليمية إلتعلمية.
 إلسعي للحفاظ على هذإ إلمستوى إلمرتفع في إلكفايات إلتدريسية. إجرإء دورإت تدريبية إلتي من شأنها تعزيز مهارإت وخبرإت أعضاء إلهيئة إلتدريسية وتوجيه أدإئهم. تزويد أعضاء إلهيئة إلتدريسية بتغذية رإجعة وإنتقادإت بناءة عن طريق إألخذ برأي إلمستفيد إألولإلعليا) من خالل إلمقابالت أو إَّلستبانات.
(طلبة إلدرإسات ُ
 توفير إلحوإفز وإلمكافآت إلمادية وإلمعنوية لتحسين من آدإء أعضاء إلهيئة إلتدريسية. إلقيام باستطالع رأي بشكل فصلي للحفاظ على إلمستوى إلمطلوب ومعرفة نقاط إلقوة وتعزيزها ونقاطإلضعف وتفاديها.
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قائمة المراجع
المراجع العربية
آل وديان ،شارع بن عائض (« .)2315تقويم إلكفاءإت إَّلكاديمية ألعضاء هيئة إلتدريس في جامعة
إَّلمير سطام بن عبد إلعزيز وفق معايير إلتطوير وإلجودة إلنوعية» .المجلة الدولية التربوية

المتخصصة .217-211، )11( ،3.

أنصيو ،عبير محمد ،وإلحياري ،لينا محمد (« .)2317مدى إدرإك أعضاء هيئة إلتدريس في كلية إلعلوم
إلتربوية في إلجامعة إألردنية لتمكنهم من إلكفايات إلتعليمية ضمن مبادئ إلجودة إلشاملة" .إلمجلة

إلعربية لضمان جودة إلتعليم إلجامعي.73-51، )26( ،11 .

إلجماعي ،عبد إلوهاب أحمد ( .)2313كفايات تكوين معلمين إللغة إلعربية للمرحلة إلثانوية أنموذجا.
عمان :دإر يافا إلعلمية ودإر إلجنادرية.
طّ ،1

حديد ،يوسف ( .)2315إعدإد إلمعلم وتقويم كفاياته .عين مليلة (إلجزإئر) :دإر إلهدى.
عمان :دإر إلعلوم للتحقيق وإلطباعة
حمدإن ،محمد ( .)2338معجم مصطلحات إلتربية وإلتعليم .طّ ،1
وإلنشر وإلتوزيع.
ربابعة ،علي (« .)2315مدى إمتالك أعضاء هيئة إلتدريس في كلية إلشريعة وإلدرإسات إَّلسالمية

للكفايات إلتدريسية في جامعة إلقصيم من وجهه نظرهم» .مجلة جامعة إلقدس إلمفتوحة لألبحاث

وإلدرإسات إلتربوية وإلنفسية.228-217، )12( ،2.

رضوإن ،بوإب ( .)2313إلكفايات إلمهنية إلالزمة ألعضاء هيئة إلتدريس إلجامعي من وجهة نظر
إلطلبة( .أطروحة دكتورإه منشورة) ،جامعة سطيف ،إلجزإئر.

زيتون ،كمال عبد إلحميد ( .)2335إلتدريس نماذجه ومهارإته ،إلقاهرة :عالم إلكتب.
إلسرإني ،نوإف( «.)2317تقييم إألدإء إلتدريسي ألعضاء هيئة إلتدريس بكلية إلعلوم بجامعة طيبة :من
وجهة نظر طلبتهم» .مجلة اتحاد الجامعات العربية للبحوث في التعليم العالي.125-131،)2( ،37 .

50

عمان :دإر
سالمة ،عادل أبو إلعز ( .)2331طرائق التدريس العامة معالجة تطبيقية معاصرة .طّ ،1
إلثقافة.
شحاتة ،حسن ( .)2331التعليم الجامعي والتقويم الجامعي بين النظرية والتطبيق .ط ،1إلقاهرة :مكتبة
إلدإر إلعربية للكتاب.
إلصويركي ،محمد علي (« .)2318درجة إمتالك إلكفايات إلتدريسية لدى أعضاء هيئة إلتدريس بقسم

إللغة إلعربية في جامعة إلملك عبد إلعزيز من وجهة نظرهم» .مجلة العلوم التربوية والنفسية،2 .

(.23-1،)17
إلضو ،محمد علي ( .)2318تقويم إلكفايات إلتدريسية ألعضاء هيئة إلتدريس في كلية إلتربية في جامعة

بخت إلرضا في إلسودإن من وجهة نظر إلطلبة .المجلة العربية لضمان الجودة.12-1، )1( ،1 .

إلطرإونة ،سليمان ،وإلسمكري محمد ،ورمامنة ،عصري (« .)2311إلكفايات إلتدريسية ألعضاء هيئة
إلتدريس في كلية إلسلط للعلوم إإلنسانية في جامعة إلبلقاء إلتطبيقية من وجهه نظر إلطلبة في ضوء
معايير جودة إلتعليم» .مجلة دراسات التربوية .531-315 ،)2( ،36،

طعيمة ،رشدي ( .)2336المعلم كفاياته ،إعداده ،وتدريبه .ط ،2إلقاهرة :دإر إلفكر إلعربي.
عمان :دإر إلفكر.
عبد إلسميع ،مصطفى ،وحوإلة ،سهير ( .)2335إعداد المعلم تنميته وتدريبه .طّ ،1
عبد إلوهاب ،محمد فيصل (« .)2337خصائص عضو إلهيئة إلتدريسية كما يرإها طالب وأساتذة كلية
إلعلوم جامعة إلخرطوم» .مجلة دراسات التربوية .121-72، )17( 1،

عمان :دإر إلمسيرة.
علي ،محمد إلسيد ( .)2311موسوعة المصطلحات التربوية .طّ ،1
عمرإن ،خالد عبد إللطيف ( .)2312تقنيات تعليم الدراسات الجتماعية وتعلمها في عصر المعلومات
عمان :مؤسسة إلورإق.
وثورة التصالت رؤى تربوية معاصرة .طّ ،1

عوإمرة ،محمد ( .)2312درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس في جامعة الزيتونة الخاصة للكفايات
عمان.
التعليمية من وجهه نظر الطلبة( .رسالة ماجستير غير منشورة) ،جامعة إلزيتونة إلخاصةّ ،
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عمان:
إلفاضل ،محمد محمود ( .)2313كفايات المدير العصري للمؤسسة اإلدارية والتربوية .طّ ،1
دإر إلحامد.

عمان :دإر إلفكر ناشرون وموزعون.
قطاوي ،إبرإهيم ( .)2337طرق تدريس الدراسات الجتماعية .طّ ،1
كريشان ،أسامة ،ومبارك ،مأمون ( .)2312تقييم الكفاءات المهنية المطلوبة لعضو هيئة التدريس في
جامعة الحسين بن طالل من وجهه نظر الطلبة في ضوء بعض المتغيرات( .رسالة ماجستير غير
عمان.
منشورة) ،جامعة إلحسين بن طاللّ ،
مدكور ،علي ( .)2333إلتعليم العالي في الوطن العربي :الطريق إلى المستقبل .إلقاهرة :دإر إلفكر
إلعربي.
عمان :دإر إلفرقان للنشر وإلتوزيع.
مرعي ،توفيق ( .)2332شرح الكفايات التعليمية .طّ ،1
إلمومني ،محمد عمر (« .)2311إلكفايات إلتدريسية لدى معلمي إلتربية إلمهنية من وجهة نظرهم :درإسة
ميدإنية بمحافظة عجلون» ،مجلة روافد.133-116،)1( ،2 ،

عمان :إألكاديميون
إلنسور ،زياد عبد إلكريم ( .)2317المعلم الذي نريد معلم األلفية الثالثة .طّ ،1
للنشر وإلتوزيع.
نعيم ،بوعموشة ( .)2318الكفايات التدريسية لعضو هيئة التدريس الجامعي من وجهة نظر الطلبة
في ضوء معايير الجودة الشاملة في التعليم( .أطروحة دكتورإه منشورة) ،جامعة باتنة ،إلجزإئر.
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المراجع األجنبية
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المراجع اللكترونية
 و إزرة إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي،2318/2317 إلتقرير إإلحصائي إلسنوي لعام
 تم إسترجاعه بتاريخ،http://mohe.gov.jo/ar/Statistics/Statistics2017-2018%20v5.pdf
.2323/5/22

) إلكفايات إلتعليمية إلالزمة لدى أعضاء إلهيئة إلتدريسية من وجهة نظر2313(  ناصر إبرإهيم،إلضي

 تم إسترجاعه،http://search.shamaa.org/FullRecord?ID=55359 طالب كلية إلتربية
.2311/11/15 بتاريخ
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فتح إلرحمن ،عازة ،وإلصديق ،مختار (« .)2338إَّلبدإع في إلتدريس إلجامعي باستخدإم إلوسائط

إلتعليمية إلمتعددة" .ورقة بحثية  ،https://www.academia.edu/2702525/تم إسترجاعه
بتاريخ .2311/12/18

إلمؤتمر

إلعلمي

إلخامس

للبحث

إلتربوي

(،)2317

إلقاهرة

إلمؤتمر

إلوطني

لتطوير

إلخطط

إلدرإسية

(،)2313

إألردن

 ،https://www.alukah.net/culture/0/123557/تم إسترجاعه بتاريخ .2311/1/22

 ، https://www.ammonnews.net/article/63052تم إسترجاعه بتاريخ .2311/13/12

موقع أوإئل ، https://www.awa2el.net/en/node/31397تم إسترجاعه بتاريخ .2311/12/23
ندوة

إصالح

منظومة

إلتعليم

إلعالي

في

إلجامعات

إألردنية

 https://bit.ly/3bxj6WTتم إسترجاعه بتاريخ .2311/11/27

(،)2311

إألردن

و إزرة إلتعليم إلعالي وإلبحث إلعلمي "إلتعليم إلعالي و إلبحث إلعلمي في إألردن مسيرة إلتعليم إلعالي في
ربع

قرن

وعهد

جاللة

إلملك

عبدإهلل

إلثاني

بن

إلحسين2315

 ، http://www.mohe.gov.jo/ar/Documents/25.pdfتم إسترجاعه بتاريخ 2311/12/1
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الملحقات
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الملحقات
ملحق ( )1الستبانة بصورتها األولية

كلية العلوم التربوية
قسم اإلدارة والمناهج

التخصص :مناهج وطرق التدريس
العام الجامعي2121/2119:

الفصل الدراسي :الثاني

استبانة تحكيم
حضرة الدكتور/ة.................................. :المحترم/ة.
السالم عليكم ورحمة من اهلل وبركاته .....وبعد
تقوم إلباحثة بإعدإد رسالة ماجستير في جامعة إلشرق إألوسط بعنوإن " درجة امتالك أعضاء الهيئة

العليا في الجامعات األردنية الخاصة في
التدريسية للكفايات التدريسية من وجهة نظر طلبة الدراسات ُ
عمان" .ولتحقيق هذإ إلهدف قامت إلباحثة بتطوير إستبانة تهدف تعرف درجة إمتالك
محافظة العاصمة ّ

عمان،
أعضاء إلهيئة إلتدريسية للكفايات إلتدريسية في إلجامعات إألردنية إلخاصة في محافظة إلعاصمة ّ
جدإ ،بدرجة كبيرة ،بدرجة
وقد صممت وفقًا لتدرج ليكرت إلخماسي على إلنحو إلتالي( :بدرجة كبيرة ً
جدإ).
متوسطة ،بدرجة قليلة ،بدرجة قليلة ً
ونظر لما تتمتعون به من مكانة تربوية مهمة وخبرة في هذإ إلمجال ،وألهمية رأيكم إلسديد في
ًإ
تحقيق أهدإف هذه إلدرإسة ،نرجو إلتكرم بتحكيم هذه إَّلستبانة ،وإبدإء رأيكم بعبارإتها من حيث وضوحها
ومدى إنتمائها للمجاَّلت ومدى مناسبة ودقة إلصيغة إللغوية لها.
مع خالص إلشكر وإلتقدير..
المشرف
أ.د.إلهام شلبي

الطالبة
جود "محمد حسن" العبوة
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الرجاء كتابة البيانات اآلتية (بيانات المحكم):

السم
الرتبة األكاديمية
التخصص
جهة العمل ( الجامعة/الكلية)

إستبانة
بسم إهلل إلرحمن إلرحيم
إلعليا إلكرإم
زمالئي طلبة إلدرإسات ُ
تحية طيبة وبعد،
بين يديكم إستبانة تهدف تعرف درجة إمتالك أعضاء إلهيئة إلتدريسية للكفايات إلتدريسية في إلجامعات
عمان ،وذلك من خالل إلوقوف على آرإء طلبة إلدرإسات
إألردنية إلخاصة في محافظة إلعاصمة ّ
ونظر لما لرأيكم من أهمية في مساعدتنا للوصول إلى إلكفايات إلتدريسية إلالزمة
ًإ
إلعليا(إلماجستير).
ُ
ألعضاء إلهيئة إلتدريسية في إلجامعات .فنرجو منكم إَّلطالع على إلعبارإت إلوإردة بهذإ إَّلستبيان

مناسبا.
بتمعن ،وإإلجابة عليها بموضوعية بوضع إشارة (×) على إَّلختيار إلذي ترونه
ً
شاكرين لكم حسن تعاونكم.
يرجى إإلجابة على إآلتي:
إلجنس :أُنثى – ذكر
إسم إلجامعة............................................................................ :
إلكلية - :إنسانية ( - ).............................إلتخصص ............................
-علمية ( - )..............................إلتخصص ............................
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بدرجة

رقم

إلفقرة

إلفقرة

المجال األول :التخطيط
1

لديه معرفة باألهدإف إلتربوية إلخاصة بالمادة إلدرإسية إلتي

يقوم بتدريسها.

2

يوضح إألهدإف شاملة للجوإنب إلمعرفية وإلمهارية وإلوجدإنية.

2

يوضح إلنتاجات إلتعليمية إلمرغوب تحقيقها للمادة إلدرإسية.

3

يتمكن من تحليل محتوى إلمادة إلعلمية إلى مكوناتها إلفرعية.

5

يرإعي توزيع زمن إلمحاضرة بين فعاليات إلمادة إلعلمية.

6

قادر على تحديد إلكم إلمعرفي بما يتفق وزمن إلحصة إلدرإسية.

7

مرإعاة ميول إلطلبة وإتجاهاتهم.

8

يختار إسترإتيجيات تدريسية مالئمة في ضوء حاجات إلطلبة
وإلمادة إلعلمية.

1

يثير إلدإفعية لدى إلطلبة ويجذب إنتباههم أثناء إلمحاضرة.

13

يخطط لنشاطات تعليمية ترإعي إلفروق إلفردية بين إلطلبة.

11

يخطط لنشاطات تعليمية متنوعة تحفز إلطلبة على إلتعلم.

12

يرإعي إلفروق إلفردية للطلبة وقدرإتهم عند إختياره لألنشطة.

12

يحدد مصادر تعلم مختلفة للطلبة تتالءم ونتاجات إلتعلم إلمرإد

تحقيقها.

كبيرة
جدإ
ً

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة

متوسطة

قليلة

جدإ
قليلة ً
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بدرجة

رقم

إلفقرة

إلفقرة

المجال الثاني :التنفيذ
13

يجيد صياغة إألسئلة بطريقة وإضحة ومفهومة.

15

يجيد طرح إألسئلة بطريقة تخدم إألهدإف إلتعليمية.

16

يجيد إختيار إلطلبة لإلجابة.

17

يستمع بشكل جيد للطالب إلمجيب.

18

ذهنيا للتفاعل مع إلدرس
يتمكن من إلتقديم وتهيئة إلطالب ً
إلجديدة.

11

يتمكن من إثارة إلطلبة وجذب إنتباههم أثناء إلدرس.

23

فعال مع جميع إلطلبة.
يستخدم إلتفاعل إللفظي بشكل ّ

21
22
22
23

يستخدم إلتفاعل إلغير إللفظي بشكل وإضح ومفهوم لجميع
إلطلبة.
يستخدم إسترإتيجيات إلتدريس إلتي خطط لها ويسير وفق

خطوإتها.

يوظف إلوسائل إلتعليمية إلحديثة لتحسين نتاجات إلتعلم إللغوي.
يصمم عروض تدريس إليكترونية ويستخدمها بشكل جيد في

قاعة إلمحاضرة.

25

يتمكن من إستخدإم إلتقنيات إلحديثة وإَّلستفادة منها في إلدرس.

26

ملخصا ألهم إألفكار وإلمعلومات في نهاية إلدرس.
يقدم
ً

27

إلعليا لدى إلطلبة.
يستخدم أساليب لتنمية مهارإت إلتفكير ُ

كبيرة
جدإ
ً

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة

متوسطة

قليلة

جدإ
قليلة ً
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بدرجة

رقم

إلفقرة

إلفقرة
28

يستخدم أساليب إلتعزيز إلمختلفة (إلمعنوية وغير إلمعنوية)
لزيادة دإفعية إلطلبة نحو إلدرس.

21

يطور إتجاهات قيمة وإيجابية أثناء عرض إلمحتوى إلتعليمي.

23

يهتم بتنظيم إلبيئة إلصفية بطريقة مناسبة.

21

يربط بين مختلف خبرإت إلتعلم إلسابقة وإلحالية.

22

يستخدم إللغة إلعربية إلفصحى أثناء إلدرس نطقـًا وكتابة.

22
23

يهتم بتقويم أهدإف كل درس وإلتأكد من مستوى تحقق إلنتاجات
إلتعليمية لدى إلطلبة.
يتمكن من إعطاء تغذية رإجعة فورية للطلبة بعد مرإجعة
أعمالهم.

25

يعرض إلمحتوى بتنظيم منطقي متسلسل.

26

يعرف إألدلة وإلشوإهد إليضاح إلخبرإت إلمعرفية للطلبة.

27

يربط إلخبرإت إلمعرفية بالموإقف إلحياتية للطلبة.
المجال الثالث :التقويم

28

يزود إلطلبة بنقاط قوتهم وضعفهم.

21

يستخدم أساليب إلتقويم إلمناسبة لتقويم أدإء إلطلبة.

33

يستخدم أساليب تقويم شاملة تغطي جميع إلمادة إلدرإسية.

31

يعلم إلطلبة بنتائج تقويم تعلمهم.

كبيرة
جدإ
ً

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة

متوسطة

قليلة

جدإ
قليلة ً
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رقم
إلفقرة

بدرجة
إلفقرة

32

يتمكن من صياغة إَّلسئلة إلتقويمية بطريقة وإضحة وصحيحة.

32

يربط بين فقرإت إَّلختبار وأهدإف إلمقرر إلدرإسي.

33

يرإعي إلفروق إلفردية لدى إلطلبة عند إلتقويم.

35

يحلل نتائج إَّلختبارإت وإَّلستفادة منها لتحسين أساليب إلتدريس.

36

يستفيد من نتائج إَّلختبارإت في تحسين تعلم إلطلبة.

كبيرة
جدإ
ً

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

كبيرة

متوسطة

قليلة

جدإ
قليلة ً
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ملحق ( )2أسماء المحكمين
التخصص

الرتبة األكاديمية

جهة العمل

أسماء المحكمين

مناهج وطرق إلتدريس

أستاذ

جامعة إلشرق إألوسط

أ.د.عبدإهلل محمد خطايبة

مناهج وطرق تدريس إلعلوم

أستاذ

جامعة إليرموك

أ.د.إبتسام جوإد إلمهدي

مناهج وطرق تدريس

أستاذ

جامعة إلشرق إألوسط

مناهج وأساليب إلدرإسات إَّلجتماعية

أستاذ

جامعة إليرموك

مناهج وطرق تدريس إلعلوم

أستاذ مشارك

جامعة إلشرق إألوسط

مناهج وطرق تدريس إلرياضيات

أستاذ مشارك

جامعة إلشرق إألوسط

مناهج وطرق تدريس إلعلوم

أستاذ مشارك

جامعة عمان إلعربية

د.محمد إبرإهيم إلدهيسات

إدإرة تربوية

أستاذ مساعد

متقاعد

د.رإمي جميل سالم

إللغة إلعربية

أستاذ مشارك

جامعة إألميرة سمية

أ.د.إلهام إلشلبي

أ.د.خالد بني خالد
د.فوإز شحادة
د.عثمان منصور
د.جهاد علي إلمومني
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ملحق ( )3الستبانة بصورتها النهائية

بسم إهلل إلرحمن إلرحيم
إلعليا إلكرإم
زمالئي طلبة إلدرإسات ُ
تحية طيبة وبعد،
نضع بين يديكم أدإة تهدف تعرف "درجة إمتالك أعضاء إلهيئة إلتدريسية للكفايات إلتدريسية في إلجامعات
عمان" ،وذلك من خالل إلوقوف على آرإء طلبة إلدرإسات
إألردنية إلخاصة في محافظة إلعاصمة ّ
ونظر لما لرأيكم من أهمية في مساعدتنا للوصول إلى إلكفايات إلتدريسية إلالزمة
ًإ
إلعليا(إلماجستير).
ُ
ألعضاء إلهيئة إلتدريسية في إلجامعات .فنرجو منكم إَّلطالع على إلفقرإت إلوإردة بهذه إألدإة بتمعن،

مناسبا.
وإإلجابة عليها بموضوعية بوضع إشارة (×) على إَّلختيار إلذي ترونه
ً
شاكرين لكم حسن تعاونكم.
يرجى إإلجابة على إآلتي:
إلجنس :أُنثى – ذكر
إسم إلجامعة......................................................................... :
إلكلية - :إنسانية ( - ).............................إلتخصص .....................
-علمية ( - )..............................إلتخصص .............................
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رقم

إلفقرة

إلفقرة

المجال األول :التخطيط
1

لديه معرفة باألهدإف إلتربوية إلخاصة بالمادة
إلدرإسية إلتي يقوم بتدريسها.

2

يوضح إألهدإف إلشاملة للجوإنب إلمعرفية
ّ
وإلمهارية وإلوجدإنية.

2

يوضح إلنتاجات إلتعليمية إلمرغوب تحقيقها
ّ
للمادة إلدرإسية.

3
5
6
7
8
1
13
11
12
12

يتمكن من تحليل محتوى إلمادة إلعلمية إلى

مكوناتها إلفرعية.

يرإعي توزيع زمن إلمحاضرة بين فعاليات إلمادة
إلعلمية.
قادر على تحديد إلكم إلمعرفي بما يتفق وزمن
إلمحاضرة إلدرإسية.
مرإعاة ميول إلطلبة وإتجاهاتهم.
يختار إسترإتيجيات تدريسية مالئمة في ضوء
حاجات إلطلبة وإلمادة إلعلمية.

يثير إلدإفعية لدى إلطلبة ويجذب إنتباههم أثناء
إلمحاضرة.
يخطط لنشاطات تعليمية ترإعي إلفروق إلفردية
بين إلطلبة.
يخطط لنشاطات تعليمية متنوعة تحفز إلطلبة
على إلتعلم.
يرإعي إلفروق إلفردية للطلبة وقدرإتهم عند
إختياره لألنشطة.

يحدد مصادر تعلم مختلفة للطلبة تتالءم
ونتاجات إلتعلم إلمرإد تحقيقها.
المجال الثاني :التنفيذ

13

يجيد صياغة إألسئلة بطريقة وإضحة ومفهومة.

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

بدرجة

جدإ
كبيرة ً

كبيرة

متوسطة

قليلة

جدإ
قليلة ً
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15

يجيد طرح إألسئلة بطريقة تخدم إألهدإف
إلتعليمية.

16

يجيد إختيار إلطلبة لإلجابة.

17

يستمع بشكل جيد للطالب إلمجيب.

18

يتمكن من إلتقديم وتهيئة إلطلبة ذهنًيا للتفاعل
مع إلمادة إلتعليمية إلجديدة.

11
23
21
22
22
23
25

يتمكن من إثارة إلطلبة وجذب إنتباههم أثناء
إلدرس.
فعال مع جميع
يستخدم إلتفاعل إللفظي بشكل ّ
إلطلبة.
يستخدم إلتفاعل إلغير إللفظي بشكل وإضح
ومفهوم لجميع إلطلبة.

يستخدم إسترإتيجيات إلتدريس إلتي خطط لها
ويسير وفق خطوإتها.
يوظف إلوسائل إلتعليمية إلحديثة لتحسين نتاجات
إلتعلم إللغوي.
يصمم عروض تدريس إليكترونية ويستخدمها
بشكل جيد في قاعة إلمحاضرة.
يتمكن من إستخدإم إلتقنيات إلحديثة وإَّلستفادة
منها في إلدرس.

26

ملخصا ألهم إألفكار وإلمعلومات في نهاية
يقدم
ً
إلدرس.

27

لعليا لدى
يستخدم أساليب لتنمية مهارإت إلتفكير إ ُ
إلطلبة.

28
21

يستخدم أساليب إلتعزيز إلمختلفة (إلمعنوية وغير
إلمعنوية) لزيادة دإفعية إلطلبة نحو إلدرس.

يطور إتجاهات قيمة وإيجابية أثناء عرض
إلمحتوى إلتعليمي.

23

يهتم بتنظيم إلبيئة إلتعليمية بطريقة مناسبة.

21

يربط بين مختلف خبرإت إلتعلم إلسابقة وإلحالية.
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22
22
23

يستخدم إللغة إلعربية إلفصحى أثناء إلدرس نطقـًا
وكتابة.
يهتم بتقويم أهدإف كل درس وإلتأكد من مستوى

تحقق إلنتاجات إلتعليمية لدى إلطلبة.

يتمكن من إعطاء تغذية رإجعة فورية للطلبة بعد
مرإجعة أعمالهم.

25

يعرض إلمحتوى بتنظيم منطقي متسلسل.

26

يعرف إألدلة وإلشوإهد إليضاح إلخبرإت إلمعرفية
ّ
للطلبة.

27

يربط إلخبرإت إلمعرفية بالموإقف إلحياتية للطلبة.
المجال الثالث :التقويم

28

يزود إلطلبة بنقاط قوتهم وضعفهم.

21

يوظف إلتقويم إلقبلي وإلتكويني وإلختامي

33
31
32
32
33
35
36
37

يستخدم أساليب إلتقويم إلمناسبة لتقويم أدإء
إلطلبة.
يستخدم أساليب تقويم شاملة تغطي جميع إلمادة

إلدرإسية.

يعلم إلطلبة بنتائج تقويم تعلمهم.
يتمكن من صياغة إَّلسئلة إلتقويمية بطريقة
وإضحة وصحيحة.
يربط بين فقرإت إَّلختبار وأهدإف إلمقرر
إلدرإسي.
يرإعي إلفروق إلفردية لدى إلطلبة عند إلتقويم.
يحلل نتائج إَّلختبارإت وإَّلستفادة منها لتحسين
أساليب إلتدريس.

يستفيد من نتائج إَّلختبارإت في تحسين تعلم
إلطلبة.
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الملحق ( :)4البراءة البحثية

