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 أهدي ثمرة عملً هذا  

متمنٌاً لهما دوام  فً عمرٌهما هللا طالأمً الغالٌة حفظهما هللا وإلى أبً الحبٌب وأ

 الصحة والعافٌة.

 وإلى اإلخوة واألخوات وإلى جمٌع أألهل واألحباب داخل الوطن وخارجه. 

 الغالً  كرٌم. بنًوإلى ا

  علٌها.وإلى روح زوجتً أم كرٌم رحمة هللا 

 فً الٌمن والجزائر. وإلى جمٌع األصدقاء 
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 اٟتمد هلل عز كجل، كالشكر لو على نعمة توفيقو كامتنانو يف إ٘تاـ ىذا العمل.

كمن بعده أتقدـ ٓتالص الشكر كالتقدير كاالحًتاـ إذل األستاذ الدكتور القدير زيتوشل عبدالقادر الذم كاف  
 لو الفضل الكبَت يف إ٧تاز ىذا العمل كدل يبخل علينا ّتهده ككقتو كأفكاره النَتة.

زل، كإذل رئيس مستغا -كما أتقدـ ٓتالص الشكر كالتقدير إذل السيد رئيس جامعة عبداٟتميد بن باديس  
اجمللس العلمي كإذل مدير معهد الًتبية البدنية كالرياضية كإذل نائبو ا١تكلف بالدراسات ما بعد التدرج، 
كالشكر موصوؿ ٞتميع أعضاء ا٢تيئة التدريسية كٚتيع ا١توظفُت االداريُت كالعاملُت كالطلبة يف ا١تعهد على  

  أ٧تاز ىذا العمل.كل التسهيالت كا١تساعدات اليت كانت لنا عونان يف

كأتقدـ بكل الود كاالحًتاـ كالعرفاف إذل ٚتيع أعضاء ا٢تيئة التدريسية كطالب كطالبات كلييت الًتبية البدنية  
 كالرياضية ّتامعيت صنعاء كاٟتديدة الذين سا٫توا يف االجابات عن االستبياف.

من ساعد من قريب أك بعيد كلو  كما أتقدـ بالشكر كالعرفاف ٞتميع االىل كاالصدقاء كالزمالء كلكل
 بكلمة طيبة. 

ختامان أتوجو بفائق احملبة كاالحًتاـ كالتقدير إذل أعضاء اللجنة العلمية ا١توقرة على قبوؿ مناقشة ىذه الرسالة 
 العلمية. 

 كاٟتمد هلل رب العا١تُت              
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 مقدمة  -1
يقاس تقدـ األمم كالشعوب ٔتدل اىتمامها بالًتبية كالتعليم العارل كاٞتامعي كالبحث العلمي، كمدل   

امتالكها ألحدث كسائل اإلدارة كاالتصاؿ كالتكنولوجيا اليت تتسم باٞتودة كاٞتدية كاالبتكار. كيقوؿ رئيس 
ء اقتصاديان كاجتماعيان، كاعترب مدير عاـ جامعة جورج كاشنطن: اف التعليم يساعد اٞتميع على البقا

اليونسكو جاؾ ديلور يف تقريره للقرف اٟتادم كالعشركف: اف التعليم كنز مكنوف كشرطان اكليان من اجل 
مشاركة عادلة كمسئولة لكل أفراد اجملتمع يف العو١تة، فهو من ا١ترتكزات األساسية اليت تبٍت الشعوب عليها 

 (.22،ص2015قبل مشرؽ) سليم،أما٢تا كطموحها ٨تو مست

أف ٧تاح ٪تاذج جودة التعليم يف الدكؿ األكركبية كالواليات ا١تتحدة األمريكية ىو الذم أدل إذل شيوع 
مفهـو اٞتودة بُت األكساط األكادٯتية، كما تشَت جل األدبيات إذل كوف ىذا ا١تفهـو نشأ كتطور مع قطاع 

١تؤسسات التعليمية يف إرساء نظاـ اٞتودة استنادان إذل ٧تاحات الصناعة كاإلنتاج الصناعي، كمن مث أخذت ا
الصناعة يف تبٍت مفهـو اٞتودة كضماهنا من خالؿ ٣تموعة من ا١تعايَت ا١تؤسسية كالربا٣تية، كبالرغم من تبٍت 
معظم الدكؿ العربية نظاـ اٞتودة كضماهنا يف ا١تؤسسات التعليمية، إال أف تلك التجارب ال يزاؿ يشوهبا 

 (.76،ص2015بعض الضعف كالتأخَت)مرجُت،

كعندما نطلع على برامج كتوجهات التعليم العارل يف الوطن العريب نالحظ تأكيدان متواتران يف ا٠تطاب الرٝتي 
على التزاـ ا١تعايَت الدكلية أك االقًتاب منها، أم العمل على بلوغ ا١تؤشرات ا١تعتمدة دكليان، كىي تتمحور 

 :حوؿ ستة ركائز، ىي 

 ، كيهتم ٔتؤشرات القيد يف ٥تتلف مراحل التعليم.Access* االلتحاؽ بالتعليم 

 كيتعلق بضماف اٟتق يف التعليم للجميع على قدـ ا١تساكاة كتكافؤ Equity  * اإلنصاؼ

 الفرص.

 ، تتابع نوعية ك٥ترجات التعليم.Quality* اٞتودة 
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التعليم بالنظر إذل ا١توارد ا١تتوفرة كبالعالقة بُت ، كهتتم ٔتدل مالءمة أداء Efficiency* الفاعلية 
 ا١تدخالت كا١تخرجات.

، أم مدل استجابة اٞتامعة ٟتاجات األفراد كإعدادىم لال٩تراط يف اجملتمع كيف Relevance* اٞتدكل 
 سوؽ العمل.

اٟتديثة  ، كيرصد ما تقـو بو اٞتامعة يف ٣تاؿ التكنولوجياKE Readiness* اإلعداد القتصاد ا١تعرفة 
 كاالستثمار يف البحث.  

كٯتكن القوؿ إف أفضل ما أ٧تزتو ا١تنظومات التعليمية العربية يكاد ينحصر يف ٖتسُت مستويات االلتحاؽ 
بالتعليم بصفة عامة كبالتعليم العارل بصفة خاصة، إذ سجلت مؤشرات عديد من البلداف العربية يف ٣تاؿ 

ملحوظان من مؤشرات البلداف الصاعدة، بفضل ما توفر من فرص دراسية الوصوؿ إذل التعليم العارل اقًتابان 
إضافية كتنوع عركض التعليم أما األىداؼ ا١تعلنة ٓتصوص اٞتودة كالفاعلية فلم تتحقق إال جزئيان) 

 (.8-7،ص2015الدقي،

عة كبقية ظهر االىتماـ باٞتودة الشاملة يف ا١تؤسسات التعليمية من خالؿ النظر إذل التعليم بوصفو سل
السلع إذ ال بد من أف ينافس، كأف يسعى إذل إرضاء مستهلكي تلك السلعة من الطالب كاجملتمع كالدكلة، 
فالطالب يرغبوف يف اٟتصوؿ على أفضل مستول تعليمي يؤىلهم للتميز كاإلبداع، كأكلياء أمور الطالب 

عليمية متميزة ٘تكنها من ٖتقيق أىداؼ يتطلعوف إذل أفضل تأىيل ألبنائهم، أما الدكلة فًتنو إذل ٥ترجات ت
خططها التنموية، إف الذم ٯتيز إطار ضماف اٞتودة ىو ٣تموعة األسس كا١تبادئ اليت تستند إليها يف 
التحسُت ا١تستمر من خالؿ االلتزاـ ٔتعايَت النجاح كمؤشرات األداء كما أنو ٭تدد األكلويات كيرتبها كيقيس 

 (.59،ص2011 كالعواملو،عمليات التعلم كالقيادة) األمَت

إف عضو ىيئة التدريس ُيشكل رأس الرمح يف التعليم اٞتامعي، بل كٯتثل أىم عناصر العملية التعليمية، فال 
بد أف يكوف أداؤه متميزان، حىت يتمكن من القياـ بدكره الفاعل يف العملية التعليمية كا١تسَتة التنموية، كأف 

لعارل يرقى كيسمو من خالؿ نوعية أعضاء ىيئة التدريس كمدل  مستول اٞتامعات كمؤسسات التعليم ا
كفاءهتم، فهم جوىر العملية التعليمية كأحد مصادرىا اٟتيوية، كتسعى اٞتامعات يف ٥تتلف البلداف إذل 
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تطوير كترقية أداء أعضاء ىيئة التدريس من خالؿ متابعة كتقوصل ٦تارستهم 
 (.48،ص2016التدريسية)حسن،

 ٞتامعي من أىم ركائز اٞتامعة، كما انو ٤تور االرتكاز يف ٖتقيق أىدافها، فهوكيعد األستاذ ا

ا١توصل األكؿ للمعلومات إذل طلبتو، كا١تؤثر يف شخصياهتم، كيف بنائهم العلمي، كا١تسئوؿ ا١تباشر عن 
من  تدريسهم كتطوير قدراهتم يف ٣تاؿ البحث العلمي، كىو الذم ينفذ سياسة جامعتو يف ربطها باجملتمع

خالؿ اقًتاح الربامج كأكجو النشاط ا١تختلفة اليت ٗتدـ ىذا اجملتمع، كما أنو يسهم يف تأىيل ا١تعيدين 
كا١تدرسُت ا١تساعدين، كإعدادىم لالنضماـ إذل صفوؼ أعضاء ىيئة التدريس) كاظم 

 ( 183،ص2012كاالزيرجاكم،

أثرىا بشكل كاضح على أدكار كيشهد العادل تطورات عديدة يف ٥تتلف نواحي اٟتياة ٦تا ينعكس  
ا١تؤسسات التعليمية ٔتختلف أنواعها كمستوياهتا كاىتماماهتا، كلكي ٖتقق ا٢تدؼ ا١تنشود من العملية 
التعليمية اليت يقـو هبا عضو ىيئة التدريس يف اٞتامعة البد من األخذ بعُت االعتبار الكفاءات التدريسية 

دريسية  من أ٫تيتها يف ٖتسُت العملية التعليمية باعتبارىا معايَت ألدائو، كيأيت الًتكيز على الكفاءات الت
الختيار أعضاء ىيئة تدريس أكفاء، كأدكات قياس كتقوصل، كمرجعية ١تالحظة األداء الصفي عن طريق 

( كيعد التعليم اٞتامعي أحد أىم مرتكزات التنمية البشرية، كذلك 46، ص2008الزمالء )اٟتدايب كخاف،
عداد الكفاءات ا١تتخصصة يف ٥تتلف ٣تاالت اٟتياة ، كبقدر جودة التعليم اٞتامعي بقدر ما انو يتعلق بإ

نضمن جودة الكفاءات. التدريس اٞتامعي بوصفو أحد األىداؼ األساسية للجامعات كا١تعاىد العليا ، 
، كادارة اٞتامعات ، كيتصل بو ٣تموعة من العوامل اليت تتعلق باألستاذ اٞتامعي ، كالطلبة كا١تناىج اٞتامعية 

كىذه العوامل تتداخل معان لتؤثر على نوعية التدريس اٞتامعي كجودتو سلبان أك ا٬تابان كبقدر توفر متطلبات 
(  57، ص2013اٞتودة يف كل ىذه العوامل بقدر ما تكوف جودة التدريس اٞتامعي )اٟتراحشة كأٛتد،

ديات اليت تواجهو ٔتعزؿ عن أعضاء ىيئة التدريس لذا ك١تا كاف التعليم اٞتامعي غَت قادر على مواجهة التح
بات من الضركرم السعي بإتاه تنمية مهاراهتم على النحو الذم ٯتكنهم من االضطالع بأدكارىم 
ا١تنسجمة مع متطلبات العصر، إضافة لتعزيز دكرىم الفاعل يف ٖتقيق جودة التعليم رغم  اف االىتماـ  

س جديدان إال أنو كاف يسَت ببطء شديد كأقتصر يف الغالب على جامعات بأعداد أعضاء ىيئة التدريس لي
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( بداء االىتماـ باألستاذ اٞتامعي منذ القرف التاسع 2،ص2004أمريكية كبريطانية يف بدايتو) شاىُت،
عشر ككانت دكافع االىتماـ منطلقة من التطورات يف اجملاالت العلمية كالًتبوية كالنفسية ٦تا أدل اذل بركز 
اٟتاجة لإلعداد األكادٯتي، كقد أشار كليرب إذل إف العامل األساسي الذم أدل اذل تدشل مستول التدريس 

يؤىلهم للقياـ ٔتهاـ  يف اٞتامعات األمريكية يرجع لكوف أغلبية أعضاء ىيئة التدريس دل يعدك إعدادان خاصان 
لألستاذ اٞتامعي ألنو ا١تسؤكؿ ا١تباشر التدريس اٞتامعي، لذلك مت التوجو ٨تو تطوير الكفاءات التدريسية 

( كأصبح استخداـ أساليب ككسائل 57،ص2013عن ٖتقيق جودة التعليم العارل. )اٟتراحشة كأٛتد،
التقوصل يف ٣تاالت اٟتياة ا١تختلفة أمران يف غاية األ٫تية عند كثَت من ا١تؤسسات كا٢تيئات كا١تنظمات اٟتكومية 

تسعى كثَت من اٞتامعات كمعاىد التعليم العارل يف البلداف ا١تختلفة اذل على اختالؼ مناىلها كمشارهبا، ك 
تطوير اداء أعضاء ىيئة التدريس هبا، كذلك من خالؿ متابعة كتقوصل ٦تارستهم التدريسية. كىناؾ أساليب 

ذ شائعة لتقوصل أداء أعضاء ىيئة التدريس تستخدـ كلها أك بعضها يف اٞتامعات مثل : تقوصل أداء االستا
اٞتامعي عن طريق عمداء الكليات كرؤساء األقساـ كزمالء العمل، كتقوصل أداء األستاذ اٞتامعي عن طريق 
حث ا١تعلم نفسو على أف يُقيم نفسو بنفسو، كذلك بتوفَت بعض األدكات العلمية كالًتبوية الالزمة لذلك، 

ترب ىذا األسلوب من اصدؽ احملاكات كتقوصل أداء األستاذ اٞتامعي عن طريق تقوصل الطالب ألساتذهتم، كيع
كأكثرىا ثباتا يف تقوصل عمل األستاذ اٞتامعي كمهاراتو التدريسية كا١تهنية كالفنية 

 (.14،ص2004)اٟتكمي،

 كلقد ٘تحور ٤تتول ىذه الرسالة لإلجابة على السؤاؿ الرئيسي التارل:

بكليات الًتبية البدنية كالرياضية يف  ما درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة
 اٞتامعات اليمنية من كجهة نظر كال من أعضاء ىيئة التدريس كالطلبة ؟

إذل بابُت أك٢تما ٘تثل يف اٞتانب النظرم كالذم بدكره  كلإلجابة عن ىذا السؤاؿ فقد قسمنا ىذه الرسالة
وضيحو عن الكفاءات التدريسية، كالتدريس قسمناه إذل فصلُت، تناكلنا يف الفصل األكؿ ما امكننا ٚتعو كت

طبيعتو كماىيتو كأسسو، اما الفصل الثاشل تناكلنا فيو اإلطار الفكرم كالفلسفي للجودة الشاملة يف التعليم 
اٞتامعي، أما الباب الثاشل فتطرقنا فيو للجانب التطبيقي كىو بدكره قسمناه إذل فصلُت األكؿ عن منهجية 

اء أداة الدراسة كاليت جاءت يف نوعُت من االستبياف، أك٢تما خاص بأعضاء ىيئة الدراسة. كما قمنا ببن
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التدريس، كاآلخر خاص بالطلبة بكلييت الًتبية البدنية كالرياضية ّتامعيت صنعاء كاٟتديدة، كقد تكوف 
نة ( ٤تاكر ٘تثلت يف)كفاءة الشخصية، كفاءة مهارات التدريس، كفاءة أخالقيات مه 9االستبيانُت من )

التعليم، كفاءة التخطيط، كفاءة التنفيذ ، كفاءة تقوصل الطلبة، كفاءة أساليب التعزيز كالتحفيز، كفاءة 
 االتصاؿ كالتواصل، كفاءة استخداـ الوسائل التكنولوجية(.

أما الفصل الثاشل فتطرؽ إذل عرض النتائج كمناقشتها، كذلك باستخداـ الوسائل اإلحصائية ا١تناسبة من 
ايب، كا٨تراؼ معيارم، كاختبارات)ت(، حيث ٘تت ا١تعاٞتة اإلحصائية باستخداـ اٟتـز متوسط حس

 (.(spss20اإلحصائية للعلـو االجتماعية 

ن كبعد عملية اٞتمع كالتفريغ لالستبيانُت كاالستعانة باألساليب اإلحصائية ا١تناسبة اخلصنا إذل ٣تموعة م
 .كالتوصيات النتائج

 مشكلة الدراسة: -2

أف نشأة التعليم العارل كاٞتامعي يف اليمن تعود إذل مطلع العقد السابع من القرف ا١تاضي اال أنو شهد رغم 
تطوران ىائالن كتوسعان كبَتان كنقلو نوعية سواء من حيث اٞتامعات كعدد كلياهتا كأقسامها، أك من حيث 

 (.240،ص2014،الطاقة االستيعابية كا١تخرجات التعليمية كأعضاء ىيئة التدريس)القحفة

كيشهد اليمن توسعا كبَتا يف مؤسسات التعليم اٞتامعي خالؿ العقود ا١تاضية كخاصة بعد الوحدة ا١تباركة 
ـ، كىذا التوسع الكمي يتطلب إجراءات مهمة للمحافظة على أداء عاؿ كمتميز ٢تذه 1990عاـ 

عليم اٞتامعي يف اليمن يواجو كثَتا اٞتامعات، ١تا لذلك من أثر حتمي على مسَتة التنمية، إال أف نظاـ الت
من التحديات اليت قد ٖتد من فاعليتو كتنعكس على معايَت اٞتودة الشاملة كلعل أبرز ىذه التحديات: 
زيادة عدد الطالب ا١تلتحقُت بالتعليم اٞتامعي، كانتشار التعليم عن بعد كالتعليم ا٠تاص، كاتساع نطاؽ 

كاالفتقاد لثقافة اٞتودة، كيف كليات الًتبية البدنية كالرياضية إضافة العو١تة كما تضيفو من ٖتديات جديدة 
إذل ما سبق فإف ٤تتول ا١تنهج الدراسي يقـو على الناحية النظرية، كما أف فرص التطبيق العملي كالتدريب 

تماد ا١تيداشل نادرا ما تكوف متاحة، كمن مث فإف لغياهبما  أثران جسيمان على مستول الطالب، ككذلك االع
(، كا٠تربة 5،ص2016على الطريقة التقليدية يف تقوصل أعضاء ىيئة التدريس كلغرض الًتقيات) األكوع،
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احملدكدة ألعضاء ىيئة التدريس: األمر الذم انعكس على جودة األداء التدريسي الذم أصبح يعتمد يف 
ماـ باٞتودة كالنوعية، كٔتهارات معظم األحياف على النمط التقليدم، كالًتكيز على الكم ا١تعريف كقلة االىت

التفكَت اإلبداعي كالتعلم الذايت، كيرتبط ٖتقيق معايَت اٞتودة الشاملة يف التعليم اٞتامعي بتطوير كفاءات 
األستاذ اٞتامعي التدريسية كا١ترتبطة ّتودة معايَت ا١تدخالت التعليمية كالعمليات كا١تخرجات، كمن اٞتيد أف 

ىتماـ كالتطوير للكفاءات التدريسية لألستاذ  اٞتامعي بكليات الًتبية البدنية يكوف ىناؾ توجو ٨تو اال
كالرياضية يف ظل اٞتودة الشاملة، كوهنا عامل مؤثر يف ٖتقيق األىداؼ التعليمية، كيف جودة ٥ترجات النظاـ 

على اال أف اٞتامعات اليمنية ال زالت تعتمد يف التدريس  (65،ص2013اٞتامعي) اٟتراحشة كأٛتد،
االساليب التقليدية ا١تتمثلة يف اإللقاء كالتلقي كاالعتماد على ا١تذكرات الغَت مالئمة احملتول كال تواكب 
اٞتديد يف موضوعاهتا، كيف كرشة تطوير اسًتاتيجية جامعة إب ركزت على عملية ٕتويد التعليم اٞتامعي، 

ليم اٞتامعي كٖتديد جوانب القصور كىذا يفرض على ا١تهتمُت بالتعليم يف اليمن، دراسة كاقع التع
 (.240،ص2014فيو)القحفة،

كلن يتم ىذا االىتماـ كالتطوير إال إذا مت انتقاء األستاذ اٞتامعي كفق معايَت اٞتودة الشاملة كالكفاءة يف 
التدريس، لذلك أصبح لزامان على مؤسسات التعليم اٞتامعي بكليات الًتبية البدنية كالرياضية هتيئة كل 

كؼ لتحسُت جودة أداء األستاذ اٞتامعي من خالؿ عمليات التقوصل كالتحسُت كالتطوير اليت ٘تارس الظر 
بشكل مستمر األمر الذم ينعكس إ٬تابان على جودة ا١تؤسسة التعليمية ك٥ترجاهتا) أبو الرب 

( 2014( كدراسة)اٟتراحشة كأٛتد،2016كيف دراسة كالن من )االكوع،(. 69،ص2008كقدادة،
( كاليت أشارت إذل ضركرة العمل على تطوير كفاءات االستاذ اٞتامعي للحصوؿ 2014)القحفة،كدراسة 

( كاليت أظهرت نتائجها بأف كلية الًتبية 2015على ٥ترجات تعليمية متميزة. كيف دراسة)رضواف ٤تمد،
بٍت كلية ( كأكصت الدراسة بضركرة ت2.95الرياضية ّتامعة صنعاء تطبق إدارة اٞتودة الشاملة ٔتتوسط)

الًتبية الرياضية ّتامعة صنعاء اسًتاتيجية كاضحة ك٤تددة لتطبيق معايَت إدارة اٞتودة الشاملة فيها، كإشراؾ 
ٚتيع أعضاء ىيئة التدريس يف عملية التخطيط إلدارة اٞتودة الشاملة،  كيف تقرير للبنك الدكرل حوؿ التعليم 

الداء االكادٯتي كارتفاع مستويات البطالة بُت الطالب العارل يف اليمن أشار ىذا التقرير إذل ضعف يف ا
(، كتدشل مستول اداء 58،ص2010خر٬تي اٞتامعات كا٩تفاض يف ا١تستول التعليمي)اٞتمهورية اليمنية،

عضو ىيئة التدريس كالذم اصبح من الواجب  أف يُطور يف ادائو ٔتا يتالءـ مع معايَت اٞتودة الشاملة، 
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معايَت اٞتودة الشاملة يف التعليم اٞتامعي بتطوير كفاءات عضو ىيئة التدريس  كيرتبط كل ذلك مع ٖتقيق
كا١ترتبطة ّتودة معايَت ا١تدخالت التعليمية كالعمليات كا١تخرجات، كيأيت ىذا االىتماـ بالكفاءات التدريسية 

 لعضو ىيئة التدريس كوهنا عامل مؤثر يف ٖتقيق االىداؼ التعليمية.

يف كزارة الشباب كالرياضة ٔتجاؿ التأىيل كالتدريب ألحظ عدـ رغبة االٖتادات  كمن خالؿ عمل الباحث
كاالندية الرياضية ككذلك كزارة الشباب كالرياضة باالستفادة من خر٬تي كليات الًتبية البدنية كالرياضية 

أ تبلورت كذلك يعود لال٩تفاض يف ا١تستول العلمي كا١تهٍت، كنقص يف التكوين العملي للخر٬تُت، كمن ىن
 مشكلة الدراسة يف إطارىا العاـ ١تعرفة أسباب ذلك كإ٬تاد حلوؿ ٢تذه ا١تشكلة.

 : كمن كل ما سبق فإف الباحث يثَت مشكلة الدراسة كاليت ٯتكن بلورة مشكلتها يف

 السؤال العام:

كالرياضية يف  ما درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة بكليات الًتبية البدنية -
 اٞتامعات اليمنية من كجهة نظر كال من أعضاء ىيئة التدريس كالطلبة ؟

 :التساؤالت الفرعية

ىل ٗتتلف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر أعضاء  -1
 ىيئة التدريس تبعا ١تتغَت ا١تؤسسة التعليمية؟. 

الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر أعضاء  ىل ٗتتلف درجة ٦تارسة -2
 ىيئة التدريس تبعا ١تتغَت الدرجة العلمية؟.

ىل ٗتتلف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر أعضاء  -3
 ىيئة التدريس تبعا ١تتغَت سنوات ا٠تربة؟.

ارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر أعضاء ىل ٗتتلف درجة ٦ت -4 
 ىيئة التدريس تبعا ١تتغَت التخصص؟.
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ىل ٗتتلف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر الطلبة تبعا  -5 
 ١تتغَت ا١تؤسسة التعليمية؟.

اءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر الطلبة تبعا ىل ٗتتلف درجة ٦تارسة الكف -6
 ١تتغَت ا١تستول التعليمي؟.

ىل ٗتتلف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر الطلبة تبعا  -7 
 ١تتغَت التخصص؟.

عايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر الطلبة تبعا ىل ٗتتلف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل م -8 
 ١تتغَت النوع االجتماعي؟.

 أىداف الدراسة: -3

 :الهدف االول

التعرؼ على درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة بكليات الًتبية البدنية 
 ىيئة التدريس. كالرياضية يف اٞتامعات اليمنية من كجهة نظر كال من الطلبة كأعضاء

 :الهدف الثاني

التعرؼ على أثر بعض ا١تتغَتات)ا١تؤسسة التعليمية، الدرجة العلمية، سنوات ا٠تربة، التخصص، ا١تستول 
التعليمي، النوع االجتماعي( يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة 

 نظر أعضاء ىيئة التدريس كالطلبة.

 ىا تنقسم إذل اىداؼ فرعية:بدكر 

التعرؼ على أثر ا١تؤسسة التعليمية يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة   -1
 من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس.
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التعرؼ على أثر الدرجة العلمية يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من  -2
 جهة نظر أعضاء ىيئة التدريس.ك 

التعرؼ على أثر سنوات ا٠تربة يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من  -3
 كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس.

التعرؼ على أثر التخصص يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من  -4
 أعضاء ىيئة التدريس.كجهة نظر 

التعرؼ على أثر ا١تؤسسة التعليمية يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة  -5
 من كجهة نظر الطلبة.

التعرؼ على أثر ا١تستول التعليمي يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة  -6
 من كجهة نظر الطلبة.

التعرؼ على أثر التخصص يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من  -7
 كجهة نظر الطلبة.

التعرؼ على أثر النوع االجتماعي يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة  -8
 من كجهة نظر الطلبة.

 فرضيات الدراسة: -4

 :يةالفرضية الرئيس

جاءت درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر أعضاء ىيئة 
 التدريس منخفضة كمن كجهة نظر الطلبة منخفضة بكليات الًتبية البدنية كالرياضية يف اٞتامعات اليمنية.

 :الفرضيات الفرعية
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يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر  ال يوجد اختالؼ يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية -1
 أعضاء ىيئة التدريس تبعا ١تتغَت ا١تؤسسة التعليمية.

ال يوجد اختالؼ يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر  -2
 أعضاء ىيئة التدريس تبعا ١تتغَت الدرجة العلمية.

٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر ال يوجد اختالؼ يف درجة  -3
 أعضاء ىيئة التدريس تبعا ١تتغَت سنوات ا٠تربة.

ال يوجد اختالؼ يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر  -4
 أعضاء ىيئة التدريس تبعا ١تتغَت التخصص.

الؼ يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر ال يوجد اخت -5
 الطلبة تبعا ١تتغَت ا١تؤسسة التعليمية.

ال يوجد اختالؼ يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر  -6
 الطلبة تبعا ١تتغَت ا١تستول التعليمي.

اختالؼ يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر  ال يوجد -7 
 الطلبة تبعا ١تتغَت التخصص.

ال يوجد اختالؼ يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر  -8
 الطلبة تبعا ١تتغَت النوع االجتماعي.

 أىمية البحث: -5

 تنبع أ٫تية الدراسة من اٞتانب العلمي كوهنا:

تعترب من الدراسات األكذل حد علم الباحث يف تقوصل الكفاءات التدريسية ألعضاء ىيئة التدريس على  -
 مستول كليات الًتبية البدنية كالرياضية يف اٞتامعات اليمنية يف ظل اٞتودة الشاملة.
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كالكفاءات التدريسية كأ٫تية تطبيقها يف كليات الًتبية البدنية  تتناكؿ موضوع اٞتودة الشاملة كتطبيقاهتا -
 كالرياضية يف اٞتامعات اليمينة.

٤تاكلة للتحديد قائمة بالكفاءات التدريسية ألعضاء ىيئة التدريس بكليات الًتبية البدنية كالرياضية يف  -
 اٞتامعات اليمينة.

 تنبع أ٫تية الدراسة من اٞتانب العملي كوهنا:

دد الكفاءات التدريسية اليت ٬تب أف يؤديها أعضاء ىيئة التدريس بكليات الًتبية البدنية كالرياضية يف ٖت -
 اٞتامعات اليمنية أثناء التدريس.

 تعمل على إثراء ا١تعرفة كتنميتها لدل أعضاء ىيئة التدريس بكليات الًتبية البدنية كالرياضية. -

 شاملة كأسلوب يف ٖتسُت النظاـ التعليمي اٞتامعي كتطويره.تعمل على إبراز أ٫تية مدخل اٞتودة ال -

 مصطلحات الدراسة: -6

 تبٌت الباحث ا١تصطلحات التالية للدراسة لتتماشى مع إجراءات البحث :

: إجرائيا: الدرجة اليت يقدرىا عضو ىيئة التدريس كالطالب لدرجة ٦تارستو للكفاءة درجة الممارسة -
 لفعاليات ا١توقف التعليمي كذلك حسب الكفاءات احملددة يف اداءة الدراسة.التدريسية أثناء تنفيذه 

: ىي ٣تموعة القدرات كما سيفرغها من ا١تعارؼ كا١تهارات كاالٕتاىات اليت الكفاءات التدريسية -
ٯتتلكها كٯتارسها االستاذ اٞتامعي ك٘تكنو من اداء عملو كادكاره كمسؤكلياتو، كيالحظها كيقيمها طالبو، 

 (. 19،ص 2004ٯتكن أف يكوف ٢تا تأثَت مباشر أك غَت مباشر على العملية التعليمية،) اٟتكمي،ك 

: ىي ٣تموعة من ا١تمارسات التدريسية اليت يقـو هبا أعضاء ىيئة التدريس يف ا١توقف التعليمي إجرائيا -
الشخصية، مهارات لتمكينهم من مهامهم التعليمية داخل القاعة كخارجها كا١تتمثلة بكفاءات السمات 

التدريس، أخالقيات ا١تهنة، التخطيط، التنفيذ ، تقوصل الطلبة، أساليب التعزيز كالتحفيز، مهارات االتصاؿ 
 كالتواصل، الكفاءات التكنولوجية.
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: ىي اداء العمل بأسلوب صحيح متقن كفق ٣تموعة من ا١تعايَت الًتبوية الضركرية لرفع الجودة الشاملة -
نتج التعليمي بأقل جهد ككلفة ٤تققان االىداؼ الًتبوية التعليمية كأىداؼ اجملتمع كسد مستول جودة ا١ت

 ،  (. 48، ص 2009حاجة سوؽ العمل من الكوادر ا١تؤىلة علميان،)دٯتنغ كىاغسًتـك

: ىي فلسفة خاصة كجهد من أجل التطوير ترتكز على إشباع رغبات كحاجات الطالب إجرائيا -
 للكماؿ من خال٢تا ٖتقق أىداؼ اٞتامعة.كاجملتمع كوهنا معيار 

: إجرائيا : ىم األساتذة كاألساتذة ا١تساعدكف كا١تدرسوف كمعاكنيهم يف كليات أعضاء ىيئة التدريس -
 الًتبية البدنية كالرياضية يف جامعيت صنعاء كاٟتديدة.

لـو كتقنيات الًتبية البدنية : إجرائيا : ىي الكليات اليت تقـو بتدريس عكليات التربية البدنية والرياضية -
كالرياضية كتتمثل يف دراستنا اٟتالية بكلية الًتبية البدنية كالرياضية ّتامعة صنعاء، ككلية الًتبية  البدنية 

 كالرياضية ّتامعة اٟتديدة.

 الدراسات السابقة والبحوث المشابهة: -7

ألستاذ التربية البدنية والرياضية ( بعنوان: الكفاءة التدريسية 2017دراسة )عاللي طالب،  -1
 .وأثرىا على جودة العملية التعليمية في المرحلة الثانوية من وجهة نظر األساتذة والتالميذ

: ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على الكفاءة التدريسية ألستاذ الًتبية البدنية الهدف من الدراسة -
 ليمية.كالرياضية ىل تتماشى مع متطلبات جودة العملية التع

 : استخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي بأسلوبو ا١تسحي ١تالئمتو مثل ىذه الدراسة.المنهج المستخدم - 

( تلميذ مت اختيارىم من ثانويات 1500( أستاذ، ك)250: تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة - 
 بعض كاليات الغرب اٞتزائرم.

ىم موجو ألساتذة الًتبية الرياضية للتعليم الثانوم، : استخدـ الباحث استبيانُت إحداأداة الدراسة -
 كاآلخر موجو لتالميذ السنة الثالثة من التعليم الثانوم.
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كفاءة جودة العملية التعليمية عند أستاذ الًتبية البدنية كالرياضية تقع يف ا١تستول -: من أىم النتائج -
 ا١تتوسط من كجهة نظر التالميذ.

 إ٬تايب على الكفاءة التدريسية ألستاذ الًتبية البدنية كالرياضية.للخربة ا١تهنية تأثَت  -

 : ضركرة تكثيف الدكرات التكوينية ا٢تادفة لتحسُت الكفاءات التدريسية لألساتذة.من أىم التوصيات -

( بعنوان: تقويم الكفايات التدريسية ألعضاء ىيئة التدريس 2016دراسة ) نايف األكوع،  -2
 .ياضية بجامعة صنعاء في ضوء معايير الجودة واالعتماد األكاديميبكلية التربية الر 

ا٢تدؼ من الدراسة: ىدفت الدراسة إذل تقوصل الكفايات التدريسية ألعضاء ىيئة التدريس بكلية الًتبية 
 الرياضية ّتامعة صنعاء يف ضوء معايَت اٞتودة كاالعتماد األكادٯتي.

 هج الوصفي بأسلوبو ا١تسحي ١تالئمتو مثل ىذه الدراسة.: استخدـ الباحث ا١تنالمنهج المستخدم -

 ( طالبا كطالبة.266تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة: -

 ( ٣تاالت.6( فقرة موزعة على )51استخدـ الباحث االستبياف كالذم اشتمل على ) أداة الدراسة: -

امتالؾ أعضاء ىيئة التدريس كفايات التنفيذ ككفايات األىداؼ كطرائق كأساليب  من أىم النتائج: -
 التدريس بنسبة جيدة، تدشل كقصور يف كفايات التخطيط كالتقوصل كالشخصية.

ضركرة اطالع أعضاء ىيئة التدريس على نتائج التقوصل ١تعرفة نقاط الضعف  من أىم التوصيات: -
 جويد الكفايات التدريسية كٖتسُت األداء التدريسي.كتالفيها كتعزيز نقاط القوة لت

( بعنوان: الكفايات المهنية والتدريسية لألستاذ   2016دراسة ) عائدة مخلف القريشي، -3 
 الجامعي من وجهة نظر الطلبة.

ىدفت الدراسة إذل إعداد مقياس للكفايات ا١تهنية كالتدريسية ا١تتطلبة لألستاذ   الهدف من الدراسة: -
 اٞتامعي من كجهة نظر الطلبة.
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 استخدمت الباحثة ا١تنهج الوصفي. المنهج المستخدم: -

( طالبا كطالبة موزعُت على كلية ا٢تندسة ككلية علمية، 460تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة: -
 ًتبية للبنات ككلية إنسانية.ككلية ال

( فقرة موزعة على 46استخدمت الباحثة االستبياف ا١تعد من قبلها كالذم تكوف من ) أداة الدراسة: -
 ( ٣تاالت ىي )الشخصية، كالتمكن العلمي كا١تهٍت، كالعالقات اإلنسانية، كالتقوصل كاألنشطة(.4)

كفاءات كالقدرات العملية كا١تهنية من كجهة نظر يتمتع األساتذة بقدر كايف من ال من أىم النتائج: -
 طلبتهم.

ضركرة تزكيد األستاذ اٞتامعي بدليل ٭تتوم على قائمة الكفاءات ا١تهنية الضركرية من أىم التوصيات:  -
 كا١تهمة.

الكفايات المهنية الالزمة ألعضاء ىيئة التدريس  ( بعنوان:2014دراسة:) بواب رضوان،  -4
 .     نموذجا –طلبة جامعة جيجل  –ظر الطلبة الجامعي من وجهة ن

ىدفت الدراسة إذل الكشف عن مدل ٦تارسة أعضاء ىيئة التدريس اٞتامعي  الهدف من الدراسة: -
ّتامعة جيجل للكفايات ا١تهنية ا١ترتبطة ٔتهنة التدريس كمعرفة مواطن الضعف يف اٞتوانب ا١تمارساتية 

 ص الكفايات ا١تهنية.كاألدائية لألساتذة اٞتامعيُت فيما ٮت

 استخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي التحليلي ١تالئمتو ٢تذه الدراسة. المنهج المستخدم: -

 ( طالبا.218تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة: -

 استخدـ الباحث االستبياف ككذلك ا١تالحظة كا١تقابلة كالسجالت كالوثائق. أداة الدراسة: -

أعضاء ىيئة التدريس يتوفركف على بعض الكفايات كٯتارسنها بدرجة عالية يف إف  من أىم النتائج: -
الواقع العملي، بعض الكفايات كانت ٦تارساهتم  ٢تا بشكل متوسط كمنها الكفايات ا١تتعلقة بالتكنولوجيا 

 كالتقوصل.
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كإكساهبم أيضا  إقامة دكرات تدريبية إلغناء األساتذة يف ٣تاؿ التعليم االلكًتكشل من أىم التوصيات: -
 األساليب كالطرؽ التقوٯتية ا١تالئمة اليت تتناسب كا١توقف التعليمي.

( بعنوان : مدى توافر معايير الجودة في األداء التدريسي 2014دراسة)أحمد عبداهلل القحفة،  -5
 لعضو ىيئة التدريس بكلية التربية النادرة من وجهة نظر طلبة الكلية.

ىدفت الدراسة إذل قياس مدل توافر معايَت اٞتودة يف األداء التدريسي لعضو  الهدف من الدراسة: -
 ىيئة التدريس بكلية الًتبية النادرة من كجهة نظر طلبة الكلية.

 استخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي التحليلي. المنهج المستخدم: -

 ( طالبان كطالبة.122تكونت عينة الدراسة من ) عينة الدراسة: -

( ٤تاكر 8( فقرة موزعة على )114استخدـ الباحث االستبياف كالذم اشتمل على ) دراسة:أداة ال -
كىي) التخطيط، أداؤه يف أكؿ ٤تاضرة، التنفيذ، االتصاؿ، التقوصل، أداؤه خارج قاعة الدراسة، الشخصية، 

 خدمة اجملتمع(.

 الكلية متوسط.مستول األداء التدريسي العاـ ألعضاء ىيئة التدريس ب من أىم النتائج: -

 ضركرة تنفيذ دكرات تدريبية متنوعة لرفع مستول األداء كفقان ١تعايَت اٞتودة. من أىم التوصيات: -

( بعنوان: درجة ممارسة 2013دراسة:) محمد عبود الحراحشة وياسين عبد الوىاب احمد،   -6
ملة من وجهة نظر طلبة  أعضاء ىيئة التدريس للكفايات التدريسية في ضوء معايير إدارة الجودة الشا

 .كلية التربية بجامعة الباحة في المملكة العربية السعودية

: ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على درجة ٦تارسة أعضاء ىيئة التدريس للكفايات الهدف من الدراسة -
كأثر النوع التدريسية يف ضوء معايَت إدارة  اٞتودة الشاملة من كجهة نظر طلبة كلية الًتبية ّتامعة الباحة 

االجتماعي كالربنامج الدراسي على درجة ٦تارسة أعضاء ىيئة التدريس  للكفايات التدريسية يف ضوء 
 معايَت إدارة  اٞتودة الشاملة.
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 استخدـ الباحثاف ا١تنهج الوصفي التحليلي. المنهج المستخدم: -

 ( طالبان ك طالبة.375: تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة -

( ٤تاكر ىي: 4( فقرة موزعة على )72: استخدـ الباحثاف االستبياف كالذم اشتمل على )الدراسة أداة -
 التخطيط كالتنفيذ كالتقوصل كالتواصل.

: جاءت درجة ٦تارسة اعضاء ىيئة التدريس للكفايات التدريسية يف ضوء معايَت ادارة من اىم النتائج -
 اٞتودة الشاملة بدرجة متوسطة.

: تدريب ىيئة التدريس يف اٞتامعة على مفاىيم ادارة اٞتودة الشاملة كمعايَتىا كذلك وصياتمن اىم الت -
عن طريق عقد الندكات ككرش العمل كالنشرات التوجيهية لنشر الوعي بأ٫تية تطبيق ادارة اٞتودة الشاملة 

 كفوائدىا يف التدريس اٞتامعي.

يم كفايات تدريسي كلية التربية الرياضية ( بعنوان: تقو 2010دراسة: )محمود داود الربيعي،  -7
 جامعة بابل وفق منظور ادارة الجودة من وجهة نظر طلبتهم.

: ىدفت الدراسة إذل اعداد استمارة تقوصل الكفايات التدريسية للتدريسيُت يف كلية الهدف من الدراسة -
 الًتبية الرياضية جامعة بابل كفق منظور ادارة اٞتودة.

 : استخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي بأسلوبو ا١تسحي ١تالئمتو ىذه الدراسة.مالمنهج المستخد -

 ( طالبان كطالبة.120: تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة -

 ( فقرة.47: استخدـ الباحث االستبياف ا١تكوف من )اداة الدراسة -

 ن كجهة نظره.: الشجاعة يف اٗتاذ القرار كعدـ ا٠توؼ من الفشل كالدفاع عاىم النتائج -

 ٘تيز تقوصل الطلبة ٔتصداقية اعلى من تقوصل الطالبات ك١تعظم الفقرات.
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: التقوصل ا١تستمر ٠تطوات تطبيق ادارة اٞتودة الشاملة كالعمل على ٖتقيق جودة افضل اىم التوصيات -
 يف ٣تاؿ عمل ا١تؤسسات الرياضية.

الكفايات التعليمية الالزمة للطلبة ( بعنوان: 2010دراسة: )راشد محمد ابو صواوين،  -8
المعلمين تخصص معلم صف في كلية التربية بجامعة االزىر من وجهة نظرىم في ضوء احتياجاتهم 

 التدريبية.

: ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على الكفايات التعليمية الالزمة للطلبة ا١تعلمُت الهدف من الدراسة -
 األزىر من كجهة نظرىم يف ضوء احتياجاهتم التدريبية.ٗتصص معلم صف يف كلية الًتبية ّتامعة 

 : استخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي التحليلي.المنهج المستخدم -

 ( طالبان كطالبة من ا١تستول الرابع.112: تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة -

 ٣تاالت. (8( فقرة موزعة على )70: استخدـ الباحث االستبياف كتكوف من )اداة الدراسة -

 ( احملددة كجاءت بالًتتيب التارل:8: مدل احتياجات عينة الدراسة لكفايات اجملاالت )اىم النتائج -

كفاية عرض الدرس، كفاية غلق الدرس، كفاية استخداـ كبناء الوسائل التعليمية، كفاية استثارة انتباه 
 اية االىداؼ التدريسية.التالميذ كهتيئتهم للدرس، كفاية التخطيط، كفاية ادارة الصف، كف

: ضركرة كضع خطة كاضحة ا١تعادل يتم تنفيذىا بدقة فيما ٮتص الًتبية العملية من حيث اىم التوصيات -
طوؿ مدهتا كتنظيمها على ثالث فقرات على النحو التارل: فًتة ا١تشاىدة، كفًتة ا١تشاركة اٞتزئية، كفًتة 

 ا١تشاركة الكلية.

( بعنوان: تطوير كفايات 2010يعي وفاضل عبد فيضي الطائي، دراسة:) محمود داود الرب -9
 التدريسيين الجامعيين في ضوء ادارة الجودة الشاملة.

: ىدفت الدراسة إذل التعرؼ على الكفايات الالزمة كاليت ٬تب اف يتمتع هبا عضو الهدف من الدراسة -
 ىيئة التدريس.
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في النظرم الذم يعتمد على ٖتليل مفهـو : استخدـ الباحثاف ا١تنهج الوصالمنهج المستخدم -
 الكفايات التدريسية كاٞتودة الشاملة.

: استخدـ الباحثاف مسح ألنظمة اٞتودة الشاملة ا١تطبقة يف التعليم يف بعض الدكؿ عينة وأداة الدراسة -
 العربية كالعا١تية ك٪تاذج من كفايات التدريس.

يات ضركرية ١تمارسة عملو كٖتقيق األىداؼ ا١تطلوبة منو : ال بد اف يتمتع التدريسي بكفااىم النتائج -
٠تدمة اٞتامعة كالبيئة يف ضوء مفهـو اٞتودة الشاملة كمن ىذه الكفايات: مهنية، كشخصية، كأكادٯتية 

 كثقافية كادارية، كإدارة اٞتودة الشاملة.

مفاىيم اٞتودة الشاملة  : الًتكيز على أداء التدريسُت بصورة مستمرة على كيفية تطبيقاىم التوصيات -
 باٞتامعات لالستفادة منو بطريقة صحيحة.

( بعنوان: تقويم الكفاءات المهنية 2009دراسة: )حازم زكي عيسى وصالح أحمد الناقة،  -10
التي يمتلكها أعضاء ىيئة التدريس في كلية التربية بالجامعة االسالمية من وجهة نظر طلبتهم وفق 

 معايير الجودة.

: ىدفت الدراسة إذل تقوصل الكفاءات ا١تهنية اليت ٯتتلكها أعضاء ىيئة التدريس يف  من الدراسةالهدف  -
 كلية الًتبية باٞتامعة االسالمية يف ضوء معايَت اٞتودة.

 : استخدـ الباحثاف ا١تنهج الوصفي التحليلي.المنهج المستخدم -

 ة.( طالبان كطالب426: تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة -

استخدـ الباحثاف االستبياف ا١تعد من قبل الدكتور ابراىيم اٟتسن اٟتكمي "الكفاءات  أداة الدراسة: -
( 6( فقرة موزعة على )75ا١تهنية ا١تتطلبة لألستاذ  اٞتامعي من كجهة نظر طالبو" كىو مكوف من )

 ٣تاالت.
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ية يف اٞتامعة االسالمية للكفاءات : ال تزيد نسبة تطبيق عضو ىيئة التدريس بكلية الًتباىم النتائج -
 %.70ا١تهنية يف ضوء معايَت اٞتودة من كجهة نظر الطلبة عن 

: االىتماـ بأعداد عضو ىيئة التدريس يف كليات الًتبية اعدادا متكامال ٔتا يتفق مع اىم التوصيات -
 معايَت اٞتودة كفاعلية العملية التدريسية.

( بعنوان: الكفاءات المهنية، المتطلبة لألستاذ  2004دراسة:)ابراىيم الحسن الحكمي،  -11
 الجامعي من وجهة نظر طالبو وعالقتها ببعض المتغيرات.

: ىدفت الدراسة إذل اعداد معيار للكفاءات ا١تهنية ا١تتطلبة لألستاذ  اٞتامعي، الهدف من الدراسة -
 طالب جامعة أـ القرل فرع الطائف.كمعرفة أكثر الكفاءات ا١تهنية تفضيالن لدل األستاذ من كجهة نظر 

 : استخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي التحليلي.المنهج المستخدم -

 ( طالبا.210: تكونت عينة الدراسة من )عينة الدراسة -

 ( ٣تاالت.6( فقرة موزعة على )75: استخدـ الباحث االستبياف كا١تتكوف من )اداة الدراسة -

(  ١6تهنية ا١تتطلبة لألستاذ  اٞتامعي من كجهة نظر الطالب حوؿ ): تتمحور الكفاءات اأىم النتائج -
كفاءات رئيسية ىي الشخصية، كاالعداد للمحاضرة كتنفيذىا، كالعالقات االنسانية، كاالنشطة كالتقوصل، 

 كالتمكن العلمي كالنمو ا١تهٍت، كأساليب اٟتفز كالتعزيز. 

رل بدليل ٭تتوم على قائمة الكفاءات الشخصية. : ضركرة تزكيد أساتذة جامعة اـ القاىم التوصيات -
اإلعداد للمحاضرة كتنفيذىا. العالقات االنسانية. االنشطة كالتقوصل. التمكن العلمي كا١تهٍت. اساليب 

 التعزيز كاٟتفز.

: بعد العرض السابق لنتائج الدراسات السابقة اليت ٘تت حوؿ موضوع التعليق على الدراسات -8 
 ية كا١تهنية كاٞتودة الشاملة يف التعليم، فإف البحث يركز يف ىذا التعليق على ما يلي:الكفاءات التدريس
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ابرزت الكثَت من الدراسات ا٫تية تقوصل الكفاءات التدريسية كا١تهنية لألستاذ  بشكل عاـ كلألستاذ  اٞتامعي 
 بشكل خاص كيف إطار اٞتودة الشاملة يف العملية التعليمية.

ت اليت مت عرضها من البيئة العربية ا١تختلفة حيث تنوعت ما بُت اٞتزائر كاليمن كالعراؽ غالبية ىذه الدراسا
 كالسعودية كمصر.

غالبية عينة الدراسات السابقة تكونت من طلبة كطالبات اٞتامعة كاساتذة بعض مراحل االبتدائية أك 
 الثانوية.

 ك استخدمت غالبية الدراسات االستبياف كأداة للقياس.

ىذه الدراسات اليت مت عرضها استخدمت ا١تنهج الوصفي بأسلوبو ا١تسحي، كا١تنهج الوصفي بأسلوبو  غالبية
 التحليلي كوهنما يالئماف مثل ىكذا دراسات.

جاءت اىم النتائج ا١تشًتكة بُت الدراسات اليت مت عرضها، بأف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية كا١تهنية  
رجة متوسطة كبأف االستاذ ْتاجة اذل تطوير كتقوصل كفاءاتو التدريسية ألعضاء ىيئة التدريس جاءت بد

كا١تهنية يف ضوء معايَت اٞتودة الشاملة، كباف جودة النوعية تتطلب جودة أعضاء ىيئة التدريس انفسهم 
 باعتبارىم عنصران فعاالن يف ٖتقيق اٞتودة.

 * نقد الدراسات:

الدراسات كوهنا ترتكز على معرفة درجة ٦تارسة الكفاءات بالنسبة لدراستنا ىذه فإهنا ٗتتلف عن ىذه 
 التدريسية ألعضاء ىيئة التدريس بكليات الًتبية البدنية كالرياضية باٞتامعات اليمنية عن طريق:

 كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس بكليات الًتبية البدنية كالرياضية. -

 طالب كطالبات كليات الًتبية البدنية كالرياضية. -

 اشتملت على أكثر من مؤسسة تعليمية جامعية. -
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التعرؼ على درجة االختالؼ يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية ١تتغَتات الدراسة من كجهة نظر  -
أعضاء ىيئة التدريس كا١تتمثلة يف) ا١تؤسسة التعليمية ك٢تا مستوياف ٫تا جامعة صنعاء كجامعة اٟتديدة، 

مستويات، أستاذ مشارؾ كأستاذ مساعد كمدرس، التخصص كلو مستوياف، عاـ الدرجة العلمية ك٢تا ثالث 
سنوات، أكثر 10سنوات إذل 5سنوات، من 5كطب رياضي، سنوات ا٠تربة ك٢تا ثالث مستويات، أقل من 

 سنوات(.10من 

التعرؼ على درجة االختالؼ يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية ١تتغَتات الدراسة من كجهة نظر  -
طلبة كا١تتمثلة يف) ا١تؤسسة التعليمية ك٢تا مستوياف ٫تا جامعة صنعاء كجامعة اٟتديدة، ا١تستول التعليمي ال

كلو مستوياف سنة ثالثة كسنة رابعة، التخصص كلو ثالث مستويات، عاـ كطب رياضي كتدريب رياضي، 
 النوع االجتماعي كلو مستوياف الذكور كاالناث(.

 * أوجو االتفاق واالختالف:

تتفق الدراسة اٟتالية مع الدراسات السابقة يف معرفة درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية كتقوصل ىذه 
، 2014، كدراسة بواب رضواف2016،نايف األكوع، 2017الكفاءات كما يف دراسة )عالرل طالب، 

الربيعي، ( كدراسة ٤تمود 2013،كدراسة ٤تمد اٟتراحشة كياسُت أٛتد، 2014كدراسة أٛتد القحفة 
 (.2009( كدراسة حاـز عيسى كصالح الناقة، 2010

كتتفق الدراسة اٟتالية مع الدراسات السابقة يف استخداـ ا١تنهج الوصفي بأسلوبو ا١تسحي، كما يف دراسة 
، كٗتتلف مع دراسة 2010، كدراسة ٤تمود الربيعي2016، كدراسة نايف االكوع 2017عالرل طالب 

، كدراسة ٤تمد 2014، كدراسة أٛتد القحفة2014راسة بواب رضواف، كد2016عائدة القريشي، 
، 2009، كدراسة حاـز زكي كصالح الناقة2010، كدراسة راشد ابوصواكين2013اٟتراحشة كياسُت أٛتد
 ، كاليت استخدمت ا١تنهج الوصفي بأسلوبو التحليلي.2004كدراسة أبراىيم اٟتكمي

 ٣تتمع كعينة الدراسة حيث اتفقت اغلب ىذه الدراسات ٗتتلف ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة يف
على اجملتمع كالعينة من الطلبة، بينما تكوف ٣تتمع كعينة الدراسة اٟتالية من أعضاء ىيئة التدريس كطلبة 

 ا١تستويُت الثالث كالرابع بكليات الًتبية البدنية كالرياضية ّتامعيت صنعاء كاٟتديدة باليمن.
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ة مع معظم الدراسات السابقة يف استخدامها االستبياف كأداة للدراسة، كٗتتلف مع تتفق الدراسة اٟتالي
 (.2010دراسة )٤تمود الربيعي كفاضل الطائي، 

 * أكجو االستفادة من الدراسات السابقة:

 بناء فكرة الدراسة. -

 تدعيم االطار النظرم. -

 بأسلوبو ا١تسحي.ٖتديد كاختيار منهج الدراسة  ا١تستخدـ كىو ا١تنهج الوصفي  -

 بناء أداة الدراسة، كفقرات ك٣تاالت االستبياف. -

عرض كمناقشة النتائج كتفسَتىا، من خالؿ استخداـ الوسائل اإلحصائية ١تعاٞتة ىذه النتائج، كتقدصل  -
 التوصيات كا١تقًتحات.

 تدعيم نتائج الدراسة اٟتالية. -
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 الباب األول

 الجانب النظري
 مدخل الباب األول  -

 الكفاءات التدريسيةالفصل األول :  -

 الجودة الشاملة في التعليم الجامعيالفصل الثاني :  -

خاتمة الباب األول -
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 مدخل الباب األول :
قسم الباحث ىذا الباب إلى فصلين، تناول في الفصل األول الكفاءات التدريسية تعريفها   

للجودة  وأىميتها وكذلك أنواع الكفاءات، أما الفصل الثاني فقد تناولنا فيو اإلطار الفكري والفلسفي
الشاملة في التعليم الجامعي.
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 تمهيد:

تشهد اٞتامعات ٤تاكالت جادة لتطوير أنظمتها كافة كٖتديثها سعيان منها لتعزيز مكانتها التنافسية، كىذا    
ما فرض عليها دكرا جديدا لتكوف قادرة على تلبية احتياجات ٣تتمع عصر ا١تعلومات كا١تعرفة.)زاىر، 

يمية مدرسان كباحثان كعامل تغيَت (، يعد عضو ىيئة التدريس النواة األكذل يف العملية التعل39، ص 1995
يف اجملتمع، كتتوقف كفاءة كفاعلية اٞتامعات يف إ٧تاز كظائفها كٖتقيق أىدافها على عدد من العوامل من 
أ٫تها كفاءة أداء أعضاء ىيئتها التدريسية، الذين ينظر إليهم على أهنم قلب منظومة التعليم اٞتامعي، 

(. كبذلك أصبح عضو ىيئة التدريس يف 236، ص 2009ٝتر، كعليهم يتوقف ٧تاحها أك فشلها. )اال
مؤسسات التعليم العارل يعترب العنصر الفاعل كالرئيس يف جودة الربامج كاألنشطة التعليمية على اختالؼ 
أىدافها، ككجود عضو ىيئة تدريس متميز ينعكس إ٬تابان على الكفاءة الداخلية كا٠تارجية للربامج 

(، إف اٞتانب األساسي الذم ٬تب الًتكيز عليو ىو الفاعلية 535، ص2009األكادٯتية.)العمرم، 
التدريسية لعضو ىيئة التدريس كمقدرتو على تقدصل ا١تادة العلمية بطريقة مشوقة كسهلة ككاضحة، ْتيث 
تنمي تفكَت الطالب كتؤدم إذل اكتساب ا١تعارؼ كا١تفاىيم كتطبيق ا١تهارات كغرس القيم كاالٕتاىات 

 (، كىذا ما سنتطرؽ لو يف ىذا الفصل. 9،ص1432ية يف ٥تتلف اجملاالت.)زاىي،اإل٬تاب
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 . الكفاءات:1-1

 . مفهوم الكفاءات:1-1-1

  الكفاءة لغة : -

يقاؿ: ككفاء: على الشيء مكافأة: جاراه، كيقاؿ: مارل بو قيل كال كفاء أم: مارل بو طاقة على أف 
رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم: كركح القدس ليس لو كفاء، أم أكفائو، قاؿ حساف بن ثابت شاعر، 

كيف اٟتديث الشريف: فنظر اليهم فقاؿ: من يكافئ ىؤالء.  -ليس لو نظَت كالمثيل -جربيل عليو السالـ
 كيف حديث األحنف: ال أقاـك من ال كفاء لو، يعٍت الشيطاف.

ا١تصدر الكفاءة بالفتح كا١تد كيقاؿ: ال كفاء كالكفء: النظَت ككذلك الكفء كالكفؤ على كزف فعل كفعل ك 
لو بالكسر كىو يف األصل مصدر، أم ال نظَت لو، كالكفء النظَت كا١تساكم كمنو الكفاءة يف النكاح ىو 
أف يكوف الزكج مساكيا للمرأة يف حسبها كدينها كنسبها كبيتها كغَت ذلك، كتكافأ الشيئياف: ٘تاثال، ك  

، يف كالمهم: اٟتمد هلل كفاء الواجب: أم قدر ما يكوف مكافئا لو، ك االسم كافأه مكافأة ككفاء: ماثلو
الكفاءة ك الكفاء كيقاؿ: ىذا كفاء، كىذا كفاءة، ككفيئة، ككفوءة، ككفوءة بالفتح: أم مثلو يكوف ىذا يف  
كل شيء، ككفء الرجل: قدره كمنزلتو كالكفو: ىو الكفء بقلب ا٢تمزة اذل كاك للتخفيف يف اٟتديث 

لشريف )ك ا١تؤمنوف تتكافا دماءىم( كيف العقيقة شاتاف متكافئتاف أم متساكيتاف يف القدر كالشيء ا
ككاف رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم ال  -ككفأتو: ساكيتو، ككافأتو بصنعو: جازيتو جزاء مكافئا ١تا صنع

 يقبل الثناء اال عن مكافئ.

 فعوؿ كجرل أف يسعو ذلك: أعٍت أف يكوف أكفاء قاؿ ابن سيدة: ال أعرؼ للكفء ٚتعا على أفعل كال
 ٚتع كفء ا١تفتوح األكؿ. كلذلك فمن األفضل ٚتع كفاءة بالكفاءات كليس كفايات.

 (27 -26،ص 2003كقد كردت الكفاءة يف بعض الكتابات ٔتعٌت: مقدرة أك أىلية )الفتالكم،

 الكفاءة اصطالحاً : -

 مفهـو الكفاءة من حيث ا١تعٌت:تعددت اآلراء كالتعريفات اليت تناكلت 
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نسبيان يف  -من ا١تفاىيم االقتصادية اليت شاع استخدامها حديثان  Compétenceيعد مفهـو الكفاءة 
٣تاؿ الًتبية، كيرجع اذل تزايد النظرة االقتصادية اذل التعليم باعتباره عملية استثمارية ٯتكن أف ٖتقق مردكدان 

 بأقل تكلفة كجهد يف أقصر كقت.

 ؾ عدة تعاريف للكفاءة بصفة عامة كالكفاءة الًتبوية بصفة خاصة.ىنا

 ( بعض ىذه التعريفات كىي:49-48، ص 2012كذكر منها جعفر ) 

* الكفاءة: عبارة عن مكتسب شامل يدمج قدرات فكرية كمهارات حركية كمعلومات ثقافية كاجتماعية 
 .ٯتكن للمجتمع يف حل كضعيات كإشكاليات يف اٟتياة اليومية

* الكفاءة: ىي معرفة اندماجية مبنية على تسخَت ٣تموعة من االمكانات )معارؼ، مهارات، تفكَت. 
 كاستعدادات...( كٖتويلها يف سياؽ معُت كذلك ١تواجهة ٥تتلف ا١تشاكل ا١تصادفة أك ٖتقيق ا٧تازىا.

ارسة دكر ما أك حركية، تسمح ٔتم -* الكفاءة: ٣تموعة من ا١تعارؼ كسلوكيات اجتماعية كمهارات حس 
 كظيفة أك نشاط بشكل فعاؿ.

( "الكفاءة ىي القدرة الذىنية كالفسيولوجية اليت ٘تكن من تشغيل 17،ص2004* يعرفها سرحاف) 
٣تموعة منظمة من ا١تعلومات كا١تعارؼ كا١تهارات كالسلوكيات كاالداءات اليت تسمح بإ٧تاز عدد من ا١تهاـ 

 يف كقت قياسي كبأقل )األخطاء(".

( بأف الكفاءة مفهـو شامل لالستعداد كالقدرة كا١تهارة على تصريف العمل 53ذكرتا )رحيمة ك٧تاة،ص* ك 
باستعماؿ ا١تهارات كا١تعارؼ يف كضعيات جديدة ضمن حقل مهٍت معُت فهي تعٍت أم كفاءة التنظيم، 

 اطات مستجدة.التخطيط للعمل، تعٍت التجديد، التحوؿ، التطور، كالقدرة على التكيف اال٬تايب مع نش

 (52 -51،ص2008بعض تعريفات الكفاءة كما ذكرىا بوطاليب) 

( حيث يرل اهنا دافع السيطرة على البيئة، فالفرد ْتاجة اذل التعامل مع البيئة، 1959* "تعريف كايت )
كال يتحقق ىذا التعامل إال بعد فهمها كاستيعاهبا، كبذلك يعترب النشاط ا١توجو ٨تو االستكشاؼ 

 الع كٚتيع النشاط ا١تعريف، نشاطان كيفيان هبدؼ ٖتقيق الكفاءة.كاالستط
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( اذل أف الكفاءة ىي القدرة على أداء الواجبات ا١تطلوبة ٔتستول اداء ٤تدد 1978* كذىب كيست )
 كٖتت ظركؼ جيدة ك٤تددة.

مكانيات ( تعريفا للكفاءة بأهنا توافر قدر مناسب من ا٠تصائص كا١تهارات كاال1990* كيورد أٯتن غريب)
 الشخصية لدل الفرد، ْتيث يستطيع استخدامها يف ٖتقيق األىداؼ ا١تنشودة."

 ( منها:28، ص 2003كىناؾ بعض التعريفات اليت ذكرهتا الفتالكم)

( للكفاءة ىي: القابلية على تطبيق ا١تبادئ كالتقنيات اٞتوىرية ١تادة حقل معُت Good* "تعريف جود )
 يف ا١تواقف العملية.

( يف الكفاءة مفهوما اقتصاديا أك تنظيميا أك ىندسيا، أما ا١تفهـو ا٢تندسي فيعٍت Fincher) * كيرل
النسبة بُت ا١تدخالت كا١تخرجات، أما اقتصاديا فاالستهالؾ، أما تنظيميا: فهي ا١تقدرة يف حفاظ 

 ا١تنظمات عن نفسها برضا األفراد الذين ٖتتويهم."

 ًتبوم نذكر منها:كىناؾ تعريفات للكفاءة يف اجملاؿ ال

( بأهنا: ٣تموعة القدرات كما يُسفر عنها من ا١تعارؼ كا١تهارات 19، ص 2004* عرفها )اٟتكمي،
كاالٕتاىات اليت ٯتتلكها كٯتارسها األستاذ اٞتامعي ك٘تكنو من أداء عملو كأدكاره كمسؤكلياتو، كيالحظها 

شر على العملية التعليمية، كيقيمها طالبو، كٯتكن أف يكوف ٢تا تأثَت مباشر أك غَت مبا
 ( بعض من تعريفات الكفاءة التدريسية كمنها:18، ص 2004كذكر)اٟتكمي،

( بأهنا أىداؼ سلوكية ٤تددة تصف ٚتيع ا١تعارؼ كا١تهارات كاالٕتاىات Kay، 1981* تعريف كي )
 اليت يعتقد أهنا ضركرية للمعلم ليصبح أكثر فاعلية مع طالبو.

بأهنا قدرة ا١تعلم اليت ٘تكنو من أداء سلوؾ معُت يرتبط ٔتا يقـو بو من مهاـ ( 1993* كيعرفها بنجر )
تربوية كتعليمية يف التدريس ْتيث تشمل، ا١تعارؼ كا١تهارات كاالٕتاىات ا١ترتبطة بالتدريس كتؤدم ٔتستول  

 كامل ينعكس أثره على سلوؾ الطالب بشكل ٯتكن مالحظتو يف سلوؾ كأداء ا١تعلم.
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("معرفة ا١تعلم بكل عبارة مفردة يقو٢تا كما٢تا 28، ص 2003يف التدريس عرفتها الفتالكم ) * اما الكفاءة
 من أ٫تية".

( بأهنا مقدار تطبيق ا١تريب للعلـو الًتبوية كاستخداـ طرقا تربوية لتحقيق اٞتزء 1981* يعرفها أٛتد غنيم )
 (.54،ص2008بوطاليب، األكرب من األىداؼ الًتبوية ا١تتفق عليها يف زماف كمكاف معُت )

 ( بعض التعريفات للكفاءات الًتبوية كالتدريسية على النحو التارل:50،ص2012* كذكر جعفر) 

 * "ىي امتالؾ ا١تعلم أك ا١تشرؼ الًتبوم ا١تعرفة العامة أك ا١تهارات الالزمة للتدريس كمدل اتقانو ٢تا.

الٕتاىات بعد ا١تركر يف برنامج ٤تدد ينعكس * ىي ٣تمل سلوؾ ا١تعلم، الذم يتضمن ا١تعارؼ كا١تهارات كا
 أثره على أدائو، كيظهر ذلك من ادكات قياس خاصة تعد ٢تذا الغرض".

كيعرؼ الباحث الكفاءات التدريسية بأهنا)امتالؾ ا١تعلم كمعرفتو للمهارات كاالٕتاىات الالزمة للتدريس  
دل اتقانو ٢تا لتحقيق الفارؽ من عملية التدريس كمقدار تطبيقو للعلـو الًتبوية كاستخدامو طرقان تربوية، كم

 كٖتقيق االىداؼ الًتبوية(.

 . اىمية الكفاءات:1-2–1

ارتبطت أ٫تية الكفاءات بأ٫تية العنصر البشرم كما ٭تققو من ٧تاح كاستمرارية للمؤسسات بغض النظر عن 
 (.52،ص2012نشاطها أك حجمها، كٯتكن تلخيصها فيما يلي: )٪تور، 

االقتصادم ا١تتزايد للمعرفة، ٦تا أدل اذل الًتكيز على ا١توارد الداخلية غَت ا١تادية، كا١تتمثلة يف الدكر  -
 الكفاءات كا١تعارؼ أم رأس ا١تاؿ غَت ا١تادم.

 يف ٥تتلف ا١تؤسسات. TICانتشار استخداـ  -

لوظائف اليت ْتث أرباب العمل عن الكفاءات العامة، كالذم يعكس متطلبات سوؽ الشغل كزيادة يف ا -
 تتطلب كفاءات عالية.
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اف حيازة ا١تؤسسات على الكفاءات ٯتنحها ميزة تنافسية، كالقدرة على التكيف مع تغَتات ٤تيطها  -
 كتطوراتو.

 زيادة كتطوير انتاجية ا١تؤسسات فالكفاءات تزيد من قدرهتا على االبداع كرفع جودة منتجاهتا. -

ات بالنسبة للفرد نفسو، فزيادة الطلب على الكفاءات يزيد من فرص ىذا باإلضافة اذل أ٫تية حيازة الكفاء
حصولو على كظيفة، كاالستقرار يف ا١تؤسسة اليت ٖتاكؿ االحتفاظ ٔتثل ىذه الكفاءات ا١تتميزة اليت تساىم 

 يف التطوير الذايت كاٞتماعي للموارد البشرية.

 ككفاءة ا١تؤسسة التعليمية. كيرل الباحث بأف الكفاءات مهمة للفرد ٦تا ينعكس على جودة

 . خصائص وطبيعة ومميزات الكفاءات:1-1-3

 خصائص الكفاءات: .1-1-3-1
الكفاءة ىي عبارة عن ٣تموعة من قدرات، مهارات، إتاىات، معارؼ، مهما ٘تكن الفرد منها كانتظمت 
يف شخصيتو اال كأصبح باستطاعتو توظيف ما يلـز منها ٟتل ا١تشكالت اليت تصادفو كالتكيف مع 

 (52، 51، ص2012الوضعيات ا١تعقدة من ىنا ٯتكن أف نلخص خصائص الكفاءة فيما يلي: )جعفر، 

الشمولية: أف الكفاءة أمشل من ا٢تدؼ، كالكفاءات صيغت بطابع توظيفي تتألف من قدرات، كمهارات  -
 االنساشل.االجرائية، اليت تعتمد على ٕتزئة كتفتيت السلوؾ  -مًتابطة، فتتميز عن األىداؼ السلوكية

الًتكيب: الكفاءة الواحدة ٯتكن أف تتألف من ٣تموعة غَت متجانسة من ا١تعارؼ كا١تهارات كالقدرات  -
العقلية كاٟتسية، كلكن ما ٬تمع ىذه العناصر ىي فائدهتا يف حل ا١تشاكل من ىنا الطابع الوظيفي الكلي 

 لكنها منسجمة من حيث النتائج. للكفاءة. اف الكفاءة غَت منسجمة من حيث العناصر ا١تؤلفة ٢تا،

ا١تركنة: ما ٯتيز الكفاءة ىو ا١تركنة حيث يستطيع أف ٭توؿ ٣تاؿ استعما٢تا بسهولة كببساطة، مثال أستاذ  -
الًتبية البدنية تكوف لو كفاءة استعماؿ كشرح بعض التمارين الرياضية ا٠تاصة بتقوية عضالت الظهر 

 اذل تطبيق ىذه التمارين يف ٣تاؿ آخر.يستطيع أف ٭توؿ ىذه الكفاءات بسهولة 
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التكيف: الكفاءة ىي القدرة  على حل مشاكل معينة يف ٣تاؿ معُت كظركؼ معينة. اف الكفاءة ىي  -
ا٧تاز عمل ما باقتدار كفعالية، ككذلك اكتساب خربات كمعارؼ ٤تددة، من ىذا ا١تنطلق ٧تد أف الكفاءة 

ا١تهارات يف حل مشاكل تصادؼ الفرد يف مواقف تربوية تتميز بالتكيف، أم استعماؿ ىذه القدرات ك 
٤تددة، أم يستطيع الفرد تكييف قدراتو كمهاراتو حسب الظرؼ كا١تكاف كالزماف كا٢تدؼ الذم يريد 

 الوصوؿ اليو، كترتبط الكفاءة بالقدرة على التصرؼ السليم كا١تالئم ٕتاه احمليط االجتماعي.

يج من القدرات كا١تهارات منها اكتسب يف اٟتاضر، كمنها ما اكتسب اللولبية: تتميز الكفاءة اهنا مز  -
اذان الكفاءة ٕتتمع شيئا فشيئا بشكل تصاعدم من األسفل اذل  -سابقا، فهي تًتاكم شيئا فشيئا كمعرفة

 األعلى على الرغم من أف الكفاءة ٯتكن أف تشكل ٤تطات هنائية.

 (164 -163، ص2010كىناؾ خصائص اخرل للكفاءات كمنها: )كسيلة 

* الكفاءة هنائية: اف الكفاءة كنتيجة أك ىدؼ تتحقق يف هناية مرحلة تعليمية، فًتة تكوينية، أك هناية سنة 
 دراسية، ىي بذلك تعرب عن نتائج بعيدة ا١تدل نسبيا.

* الكفاءة كلية كاندماجية: اف الكفاءات ليست ٣ترد معلومات تكتسب، كال ٣ترد معرفة أك ٣ترد حسن 
 ، أف تكتسب ا١تعارؼ أك القدرات ال يعٍت اننا صرنا أكفاء.اداء

* الكفاءة قابلة للتقوصل: تتميز الكفاءة ايضا بأهنا ٯتكن اف ٗتضع لعملية التقوصل من خالؿ السلوكيات 
 القابلة للمالحظة كا١تؤشرات )مؤشرات الكفاءة(.

 طبيعة الكفاءات : .1-1-3-2
أخرل كا١تهارات، القدرات، ا١تؤىالت... كمن ىنا  اف مصطلح الكفاءات ٬تعلنا نصطدـ بعدة مصطلحات

سوؼ نتطرؽ ٢تا بشكل موجز، حىت نتمكن من فهم الكفاءات بشكل أكثر كضوحا. كما ذكرهتا ٪تور) 
 (53، ص2012

"ا١تهارات ٣تموعة ٤تصورة ضمن كفاءات معينة، تنتج عموما عن حالة تعلم، فا١تهارات اٟتركية تعٍت  -
 خصوصا االتقاف.
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ات: تشَت اذل الطاقة الذىنية ا١تكتسبة بشكل طبيعي أك من خالؿ التعلم )معارؼ كعلـو معينة( القدر  -
من بُت ىذه القدرات نذكر: القدرة على التفكَت ا١تنطقي، التخطيط الدقيق، توقع ا١تشاكل، القدرة على 

 االبداع كاالبتكار.

أشخاص القدرة على ٦تارسة مهنة أك  ا١تؤىالت: كترتبط ْتكم رٝتي أك مصادؽ عليو، ٟتيازة شخص أك -
 كظيفة معينة".

 كلذلك فالكفاءات تتضمن ٥تتلف ا١تفاىيم السالفة الذكر كتشملها، فهي أعم ك اكسع منها.

 . مميزات الكفاءات : 1-1-3-3

 (53، ص2012تتميز الكفاءات بااليت: )جعفر، 

 * توظيف ٣تموعة من ا١توارد: 

منها ا١تعرفة العلمية كالفعلية النابعة من التجربة الشخصية كالتصورات، الكفاءة توظف ٣تموعة من ا١توارد 
 كاألليات، كالقدرات كا١تهارات.

* الغاية النهائية: تسخَت ا١توارد ال يتم عرضيا بل يكسب الكفاءة كظيفة اجتماعية نفعية ٢تا داللة بالنسبة 
 لة.للمتعلم الذم يسخر ٥تتلف ا١توارد ال ٧تاز عمل ما، أك حل مشك

* االرتباط ٔتجموعة كضعيات: ال ٯتكن فهم الكفاءة كٖتديدىا اآلمن خالؿ كضعيات توظف فيها ىذه 
الكفاءة، كبالرغم من امكانية ٖتويل الكفاءات اليت تنتمي اذل مواد ٥تتلفة، تبقى الكفاءات متميزة عن 

ابدا أهنا صاٟتة ٟتل  بعضها البعض، فاذا اكتسب متعلم كفاءة يف حل مسائل الرياضيات ىذا ال يعٍت
فيزياء( ىي نفس فئة الوضعيات،  -مسائل يف الفيزياء اال اذا كانت الوضعية يف اجملالُت السابقُت) رياضيات

أك مثال اذا اكتسب متعلم كفاءة أداء حركات ٚتباز ىذا ال يعٍت أف ىذه الكفاءة صاٟتة ألداء حركات 
 يدك ٢تا قواسم مشًتكة.اٞتيدك اال اذا كانت الوضعيات يف اٞتمباز ك اٞت

 * التعلق با١تادة:
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يف غالب األحياف ٢تا طابع يتعلق با١تادة أم أهنا توظف مهارات، قدرات أغلبها يف مادة كاحدة، مع العلم 
اف ىناؾ بعض الكفاءات تتعلق ٔتجموعة من ا١تواد، أم اف تنميتها لدل ا١تتعلم تقتضي التحكم يف عدة 

 ناؾ كفاءات يف اٟتياة ٣تردة ٘تاما من االنتساب ١تادة معينة.مواد الكتساهبا، كما ك٧تد ى

 * قابلة للتقوصل:

الكفاءة تقـو اساسا على مقياسُت ك٫تا: نوعية العمل ا١تنجز، كنوعية النتيجة ا١تتحصل عليها، ك٫تا يف 
 التعليم جودة اال٧تاز كمطابقتو للمطلوب.

 . تقييم الكفاءات:1-1-3-4

ات الفرد ىامة جدا، خاصة أثناء عملية التوظيف، فعملية قياس أك تقييم الكفاءات  تعترب عملية تقييم كفاء
كما كنوعا، ترتكز أساسا على طبيعة الكفاءات، اليت تتميز بكوهنا ضمنية، فمثال: ما ذكرتو ٪تور 

( من انو" ٯتكن أخذ فكرة عن الكفاءات ا١تعرفية من خالؿ معرفة مؤىالت الفرد اليت 54، ص2012)
ليها الوثائق الرٝتية اليت ٖتصل عليها، كاليت تثبت: مستواه الدراسي، ا٠تربة )من خالؿ شهادات تدؿ ع

العمل(، الًتبصات اال أهنا ال ٘تكننا من تقييم كمية أك نوعية ا١تعارؼ ، الصفات كالسلوكيات ا٠تاصة 
بالتارل فاف قياس أك تقييم  بالفرد. آال أف ىذه الكفاءات ال تظهر بشكل جلي اال أثناء أداء الفرد لعملو ك

 الكفاءات ترتكز بالدرجة األكذل على تقييم األداء". 

 . أسس ومصادر وأبعاد الكفاءات:1-1-4

 أسس تحديد الكفاءات: .1-1-4-1
تعد عملية ٖتديد الكفاءات كاختيار مصادر اشتقاقها ذات أ٫تية بالغة حيث أهنا تعتمد بدرجة كبَتة على 

( يف أربعة Cooperىذا االختيار على ضوئها كلقد حددىا كوبر )بعض األسس اليت ينبغي أف يتم 
 (15-14، ص2008أسس كاليت ذكرهتا )أبو حجر،
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األساس الفلسفي: كيعترب ٔتثابة اٟتاكم، حيث من خاللو يتم كضع ا١تنطلقات اليت تتفق مع قيم اجملتمع  -
د على كضع دكر للمعلم بشكل ٤تدد، كفلسفتو، كمن مث تتحدد النتاجات ا١ترغوبة لعملية الًتبية ٦تا يساع

 تتحدد يف ضوئو الكفاءات التدريسية الالزمة.

األساس األمربيقي: يهتم ىذا األساس ببعض ا١تفاىيم األمربيقية أم التطبيقية، كاليت تعتمد على الرباىُت  -
لعبارات ا٠تاصة كالدالئل كالتجارب العملية، كاليت ٯتكن اف تشكل أساسا سليما تقـو عليو عملية اشتقاؽ ا

 بالكفاءات التعليمية.

أساس ا١تادة الدراسية: كيتيح ىذا األساس فرصة ٖتديد الكفاءات التعليمية من خالؿ البيانات ا١تعرفية،  -
كالتنظيمات ا١تتنوعة يف ٣تاؿ ا١تادة الدراسية، كغالبا ما تكوف الكفاءات اليت ٖتدد يف ضوء ىذا األساس 

ؿ مثل التكنولوجيا يتوقع من ا١تعلم أف يظهر كفاية معرفية معينة يف تصميم ىي كفاءات ٗتصصية، ففي ٣تا
 الدارات الكهربائية كاإلليكًتكنية كاجراء التجارب التوضيحية كاالستكشافية.

أساس ا١تمارسة: كيقـو ىذا األساس على أف الكفاءة التعليمية ٯتكن ٖتديدىا من خالؿ التحديد الدقيق  -
األكفاء أثناء ٦تارستهم لعملية التدريس، ألف ا١تعلم ا١تقتدر تظهر كفاءتو من خالؿ أدائو ١تا يفعلو ا١تعلموف 

 ١تهاـ التدريس احملدد مثل توجيو األسئلة كادارة ا١تناقشة كاٟتوار، كغَتىا من ا١تهاـ األخرل.

، 2014واف، كما يشَت ٤تمود الناقة لألسس العامة لتحديد الكفايات على النحو التارل كا١تذكور يف )رض
 (24ص

 * األساس الفلسفي أك ٖتديد افًتاضات الربنامج.

* ألساس التطبيقي: أم االستعانة ٔتا أثبتتو التجربة كأظهره التطبيق من معلومات كبيانات يف ٖتديد 
 الكفايات، ذلك ألف ا١تعلومات ا١تبنية على التطبيق ينظر اليها دائما بأهنا معلومات صادقة.

: أم االستناد يف ٖتديد الكفايات على أساس من ٖتديد األدكار كا١تهاـ كالواجبات اليت * األساس األدائي
 سيؤديها الفرد الذم سيتم اعداده، ذلك يف ضوء ما يؤديو األفراد العاملوف ذكم ا٠تربة يف ا١تيداف الفعلي.



 الكفاءات التدريسية  ألولالفصل ا
 

  37 
 

عاملُت يف ا١تؤسسة مثل * األساس الواقعي: أم العودة اذل الربامج اٟتالية كا١تقررات ا١توجودة كاشراؾ ال
 أعضاء ىيئة التدريس كا١تدربُت كالطالب كا٠ترباء يف ٖتديد الكفايات.

 . مصادر اشتقاق الكفاءات:1-1-4-2

ىناؾ أسس عامة لتحديد الكفاءات، حيث يلجأ الباحثوف كا١تختصوف بربامج التعليم اذل مصادر متعددة 
نهجية لتوصيف مضامينها كصياغة مفرداهتا، الشتقاؽ الكفاءات، كيستخدموف يف ذلك عدة أسباب م

 (15، ص2008كمن مصادر اشتقاؽ الكفاءات ما يلي: )أبو حجر، 

 :Course translationٖتليل ا١تقررات كترٚتتها اذل كفاءات  -

كيتم يف ىذا ا١تصدر اعادة تشكيل ا١تقررات اٟتالية كٖتويلها اذل عبارات تقـو على الكفاءة، حيث يتم 
ألىداؼ العامة اذل األىداؼ التعليمية ا٠تاصة مركرا بالكفاءات كذلك عرب خطوات متسلسلة التدرج من ا

 كحلقة متصلة كالتارل:

الكفاءات  األىداؼ                الكفاءات العامة  ا١تقرر
 الفرعية                األىداؼ التعليمية كا١تهارات.

استخداما، مع أنو يؤكد بقاء ا١تقررات التقليدية قائمة، كال ٭تدث كيعترب ىذا األسلوب من أكثر األساليب 
سول تغَت ٤تدكد يف ا١تادة ك١تعاٞتة ىذا العيب يتم اضافة بعد آخر ألسلوب ترٚتة احملتول كاف يطلب من 
ا١تعلمُت ٖتديد ما يركنو ضركريا من كفاءات كأىداؼ ٯتكن اضافتها ١تا يشتق من كفاءات كأىداؼ من 

 قائم.ا١تقرر ال

 :Needs Assessmentٖتديد اٟتاجات  -

يعد ٖتديد اٟتاجات من مصادر اشتقاؽ الكفاءات اليت تركز على ا١تيداف كحاجاتو، كما يراه ا٠ترباء 
كالقائموف على التخطيط من مطالب معينة ال عداد الفرد الذم سيعمل يف ىذا ا١تيداف، كيرل دكدؿ 

(Dodlأف برنامج تربية ا١تعلمُت عندما )  يرتكز على الواقع كا١تيداف، كيتم توجيهو أساسا ٨تو ا١تشكالت
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كاٟتاجات  اٟتقيقية فاف أسلوب تقدير اٟتاجات يصبح اكثر األساليب قبوال الشتقاؽ كفاءات ا١تعلم 
 كٖتديدىا كأكثر مالئمة لربامج االعداد قبل كأثناء ا٠تدمة.

 (15، ص2008: )أبو حجر، competency listsقوائم تصنيف الكفاءات  -

من مصادر اشتقاؽ الكفاءات قوائم تصنيف الكفاءات إذ يعتمد ىذا ا١تصدر على القوائم اٞتاىزة، اليت 
تشتمل على عدد كبَت من الكفاءات التعليمية ٔتا يتيح امكانية االختيار من بينها ٔتا يتالءـ مع حاجات 

ا اختيار العدد ا١تناسب من الكفاءات اليت الربنامج، يف ضوء كجود اسًتاتيجية كاضحة ك٤تددة يتم يف ضوئه
 تناسب الربنامج، كىي متواجدة كمتوفرة يف العديد من الدراسات األجنبية كالعربية.

كرغم سهولة استخداـ ىذا األسلوب اال أف مشكلة استخدامو تكمن يف أف النظرة الكلية لتحديد 
ا١تًتابطة، كلعالج ذلك البد من استخداـ اسًتاتيجية الكفاءات قد تضيع يف زٛتة الكليات الكثَتة كغَت 

كاضحة ك٤تددة يتم يف ضوئها اختيار الكفاءات اليت تتناسب مع أىداؼ الربنامج كالبد أف تتسم 
 بالتجريد.

 Input form the ph jhا١تدخالت ا١تهنية:  -

اشتقاؽ الكفاءات كٖتديدىا  يعتمد ىذا ا١تصدر على االستعانة بالعاملُت يف مهنة التعليم كذلك يف عملية
كتضمُت ما يركنو ضركريا يف برامج تربية ا١تعلمُت، كمشاركة ا١تنتفعُت من برامج االعداد يف ٖتديد الكفاءات 
اليت تتضمنها ىذه الربامج كذلك من خالؿ استطالع آرائهم ككفق قدراهتم كامكانيتهم، بواسطة أساليب 

الع الرأم ككذلك دراسة ا١تقررات الًتبوية، كما كٯتكن األخذ ا١تقابالت الشخصية كاالستبيانات، كاستط
برأم ا٠ترباء كالعاملُت يف اجملاؿ الًتبوم كذلك باٟتصوؿ على آرائهم بعد ٖتديد الكفاءات كحصرىا، 

 (.30، ص2001كتضمُت ما يركنو ضركريان بالنسبة لتحديد الكفاءات )جامل،

 (58، ص2008الكفاءات كىي: )بوطاليب  ( اذل مصادر اشتقاؽ1972كيشَت اككي كبراكف )

 * استطالع آراء األطراؼ ا١تعنية بالعملية التعليمية كا١تعلمُت كا١تدراء كالتالميذ

 * االقتباس من قوائم أخرل
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 *مالحظة ا١تعلموف كا١تربوف ذك ا٠تربة يف التدريس

 * ٖتليل عملية التدريس

 (61، ص2012كىناؾ مصادر أخرل ذكرىا )جعفر،

ا١تقررات: يف ىذه الطريقة يتم ٖتديد كفاءات التدريس عن طريق ٖتليل ٤تتول القرارات اٟتالية ترٚتة  -
 كٖتويلها اذل نواتج سلوكية.

تقسيم اٟتاجات: كتشمل حاجات اجملتمع الدراسي لتكوف أساسا لتحديد الكفاءات اليت ٭تتاج اليها  -
 ا١تعلم.

 (:61، ص2012ر) ( ا١تذكور يف جعف1991كْتسب ٤تمد زيداف ٛتداف )

"أف ٖتليل ا١تهمة يف حد ذاتو ىو الطريقة العملية اليت يستخدمها ا١تربوف عادة يف ٖتديد الكفاءات التعليمية 
كتطويرىا مث تنفيذىا عندئذ يف التدريس كاليت يستطيعوف أف ٯتارسوف هبا ضبط كامل ١تدخالت ك٥ترجات 

الكفاءات ىي يف كاقع األمر مهمة تدريسية يقـو ا١تعلم عمليات التدريس، فالقدرة أك ا١تهارة اليت ٕتسدىا 
بأدائها كداللة ألىليتو التعليمية يف ٣تاؿ ا١تهمة ا١تطلوبة، كما أف ٖتليل ا١تهمة التدريسية ٠تطواهتا السلوكية 
الفرعية مث توصيف ىذا السلوؾ بعناية يكوف أداه ىامة لقياس كفاءة التدريس حيث بدكنو يصبح التدريس 

 كفاءة عشوائيا".كقياس  

 . أبعاد الكفاءات:1-1-4-3

اف ا١تقصود باألبعاد السمات كالصفات كالرموز اليت ينبغي توافرىا يف ا١تعلم خارج عملية التدريس كداخلها 
كٮتتلف البعد كثَتا عن ا١تهارات كالقدرات، كىناؾ عدة أبعاد يف كفاءات ا١تعلم كىي 

 (37،ص2003)الفتالكم،

 يتمثل يف:البعد األخالقي ك  -

 * اتصافو با١تركنة كالشجاعة
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 * ٘تتعو بركح النكتة كالرباعة كالدىاء )العلمي( يف آف كاحد.

 * مثابر، صبور

 * ٘تتعو بأخالقيات مهنية عالية

 * ىادئ كال ينفعل، كغَت حاد الطبع يف الصف

 * متحمس للتدريس

 * دينامي/ يستخدـ صوتو كتعبَتات الوجو ٞتلب االنتباه

 يو الشعور بالثقة كيثق الطلبة فيو* يتضح عل

 * يشجع االحًتاـ ا١تتبادؿ بينو كبُت ا١تتعلمُت، كبُت ا١تتعلمُت انفسهم

 * يظهر اىتماما كثقة بطلبتو، كيعاملهم معاملة انسانية قائمة على االىتماـ

 * عادؿ يشجع فرص التقوصل الذايت كيقلص فرص التحيز ألدسل درجة

 يف األنشطة التعاكنية، كٮتطط بوعي لذلك* يشجع مشاركة ا١تتعلمُت 

 * التخاطب مع ا١تتعلمُت بأساليب تربوية تزيد من دافعيتهم للتعلم

 * حاـز كلكنو مرف

 * يستغل كقت التدريس استغالال حسنا فيو مصلحة ا١تتعلمُت

 * ٭تافظ على مناخ تدريسي مالئم ْتيث ال يشعر ا١تتعلمُت با١تلل كالكسل

 ا١تتعلمُت برحابة صدر حيث يبدك الفصل ككأنو عائلة كبَتة ال ٮتاؼ ا١تتعلم فيها من ا١تعلم.* يتعامل مع 

 * االستماع اٞتيد للمتعلمُت كتأييد استجاباهتم الصحيحة

 (40،ص2003البعد األكادٯتي )العلمي( كيشمل: )الفتالكم، -
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 * يستخدـ خطوات منهج البحث العلمي يف التقصي كالتدريس

 التخصص * يلم ٔتادة

 * يستخدـ األمثلة التوضيحية اليت ترتبط ٔتادة الدرس كأىدافو كتثَت اىتمامات ا١تتعلمُت يف آف كاحد

 * توجيو التدريس على ٨تو يساعد على التدرج يف مستول الصعوبة

 * يشرح بشكل كاضح كشيق

ل يف أثناء * يوضح كيفسر كيربط موضوع الدرس ٔتشكالت اٟتياة كضماف مشاركة ا١تتعلمُت القصو 
 التدريس

 * يشرؾ ا١تتعلمُت بأنشطة ككاجبات ذات عالقة ٔتحتويات أك موضوعات التدريس

 * يتقن اٟتقائق كا١تفاىيم كالتعميمات ا٠تاصة با١تادة اليت يدرسها أك ا١تقرر الذم يدرسو

 * ٯتيز بُت الكفاءات كاآلراء الشخصية

 * يؤكد على عالقات األسباب كالنتائج

 اضات الضركرية ٞتعل النتائج صحيحة* ٭تدد االفًت 

 * ٮتتار التمرينات أك التطبيقات ا١تناسبة ككذلك استخداـ اآلليات ا١تالئمة للتعامل معها

 * يلم باألىداؼ الًتبوية العامة جملتمعو

 * يلم باألىداؼ التعليمية للمادة الدراسية اليت يقـو بتدريسها

 دركس ا١تادة اليت يقـو بتدريسها كا١تواد الدراسية األخرل * ٭تدد جوانب الًتابط كالتكامل بُت ٤تتول

* يستخلص االستنتاجات من ا١تتعلمُت كيدفعهم اذل االستجابة، كتسهيل الصعوبات اليت استغلقت على 
 العقوؿ ا١تتعلمُت
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* ٮتطط ١تناشط تشتمل على تنمية العمليات الفعلية ا١تختلفة للمتعلمُت من: استقصاء، ٖتليل، الربط 
 الفًتاضي، التنظَتا

 * مساعدة ا١تتعلمُت على ا٬تاد ا١تعلومات بأنفسهم، أم تشجيع ا١تتعلمُت على التعلم الذايت.

 * تكييف ا١تنهج الدراسي كفق متطلبات ا١تتعلمُت داخل الفصل

 * مطلع على كل جديد كيلم ٔتختلف ا١تصادر كا١تراجع األساسية يف ٣تاؿ ٗتصصو

 (41،ص2003يف: )الفتالكم،البعد الًتبوم كيتمثل  -

اف البعد الًتبوم لكفاءات ا١تعلم يقًتف با١تقدرة على استخداـ ا١تفاىيم كاالٕتاىات كأنواع السلوؾ، األدائي 
يف التدريس بسهولة كيسر كاتقانو لتحقيق األىداؼ الًتبوية، كيضم البعد الًتبوم الكفاءات األدائية أك 

 اإل٧تازية اآلتية:

قة للتدريس : كتشمل مرحلة التحديد كالتحضَت للتدريس كتضم الكفاءات الفرعية الكفاءات الساب -
 اآلتية:

 * ٖتليل ٤تتول مادة الدرس

 * ٖتليل خصائص ا١تتعلم 

  . أنواع الكفاءات التدريسية :1-2

ٗتتلف الكفاءات باختالؼ كظيفة الفرد كمهامو، فلكل كظيفة احتياجاهتا ا٠تاصة هبا، ككظيفة األستاذ 
 اٞتامعي تتطلب منو أف يتسم بكفاءات، مهارات كقدرات معينة.

كللتدريس كفاءات أساسية كتشتمل كل كفاءة أساسية على العديد من الكفاءات الفرعية كفيما يلي  
 توضيح بأنواع كفاءات التدريس:

 كفاءة التخطيط : .1-2-1
 مفهوم التخطيط :  -أ
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الدرس بفًتة كافية، كيشتمل على عناصر ٥تتلفة لتحقيق ىو عملية ٖتضَت ذىٍت ككتايب يضعو ا١تعلم قبل 
( اف مرحلة ٗتطيط الدرس كٖتضَته أك ما يطلق عليها مرحلة 241،ص2011أىداؼ ٤تددة،)نوف،

االعداد كالتخطيط للدرس ىي تلك ا١ترحلة اليت تسبق تنفيذه كاليت تفكر فيها كترتب كل ما ٯتكن أف 
ل كفاءة التخطيط على العديد من الكفاءات كمن أ٫تها يساعد يف تنفيذ عملية التدريس، كتشتم

الكفاءات اآلتية : ٖتليل احملتول كتنظيم تتابعو، ٖتليل خصائص ا١تتعلمُت، كاختيار األىداؼ التدريسية 
كٖتديد اجراءات التدريس كاختيار الوسائل التعليمية كٖتديد أساليب التقوصل كٖتديد الواجب 

، كيعرؼ كالن من شرب كجامل كأبوزيد التخطيط للتدريس بوجو عاـ (154،ص 2014ا١تنزرل،)مصطفى،
التعلمية ك ٖتقيق –بأنو " ٣تموعة من االجراءات ك التدابَت يتخذىا ا١تعلم لضماف ٧تاح العملية التعليمية 

 (.73،ص2005أىدافها" )
اءات ( ىو تصور ا١تعلم ا١تسبق للمواقف كاالجر 43،ص2003ككفاءة ٗتطيط التدريس:)الفتالكم،

التدريسية اليت يضطلع هبا كا١تتعلمُت لتحقيق األىداؼ الًتبوية كالتعليمية ا١تنشودة كىذه العملية تتطلب من 
ا١تعلم القياـ بإجراءات عديدة منها ٖتليل ٤تتول الدرس أكال مث صياغة اىداؼ التدريس كٖتديد طرائق ك 

 اسًتاتيجيات التدريس.

 ة الدرس:المكونات والعناصر األساسية لخط -ب

ا١تكونات الركتينية كتشمل : عنواف الدرس ) ا١توضوع (، تاريخ تنفيذ ا٠تطة ) اليـو كالتاريخ كاٟتصة(،الزمن 
)الرتباط التخطيط بعامل الزمن كيشار اليو بعدد من الدقائق أك اٟتصص(، كيتم توزيع الزمن على ا١تكونات 

 الفنية : الفصل كالصف كالشعبة .
 كتتمثل يف : :عناصر خطة الدرس -ج
 (241،ص2011موضوع الدرس، كمن أىم ضوابطو أف يكوف :)نوف، -1

 جزءان من ا١تقرر الدراسي، كمالئما للزمن ا١تخصص للحصة . -
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ٖتديد اسًتاتيجية التدريس: ىي ٖتديد ا١تعلم جملموعة العناصر    األساسية اليت تشكل اسًتاتيجية  -2
تيار أنسب األساليب التدريسية كالتقنيات التعليمية ككسائل التدريس كاختيار األىداؼ كصياغتها كاخ

 التقوصل، كٖتديد أكجو مشاركة ا١تتعلمُت كطرؽ كأساليب ا١تتابعة.

 أىداؼ الدرس كمن أىم ضوابطها أف يكوف : -3

 مرتبط باألحكاـ العامة للًتبية كللمرحلة كللمادة. -

اؿ ا١تعريف، اجملاؿ االنفعارل، اجملاؿ النفس حركي( ك اشتما٢تا على اجملاالت الرئيسية لألىداؼ كىي:)اجمل -
 بصياغة أخرل )معرفية مهارية كجدانية (.

أف تصاغ عبارات األىداؼ صياغة سلوكية صحيحة) أف + فعل اجرائي + الطالب+ كصف ا٠تربة  -
 التعليمية ا١تراد اتقاهنا من قبل ا١تتعلم (.

يقولو ا١تعلم أك يفعلو بقصد التمهيد للدرس اٞتديد، كهتيئة : ىو كل ما ) التمهيد(التهيئة للدرس -4  
ا١تتعلمُت ذىنيا كجسميا كانفعاليا لتلقي الدرس كقبولو كالتفاعل ا١تتواصل مع ٥تتلف أطراؼ ا١تواقف 

 التعليمية.

 (242،ص2011كمن أىم ضوابطو:)نوف،

 أف يكوف مشوقا كمتنوعا تتضح من خاللو أىداؼ الدرس كبصورة جلية. -

 أف يربط بُت الدرس القائم كالدرس السابق. -

 ٤تتول الدرس) ما سيدرسو ا١تعلم(، كضوابطو: -5

 أف يسهم يف ٖتقيق أىداؼ الدرس.-

 أف يشتمل على موضوعات كاضحة كصحيحة) أرقاـ، تواريخ، أٝتاء(. -
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اليت يستخدمها يف : ىو تعيُت ا١تعلم للطريقة أك الطرائق التدريسية (ٖتديد طرائق التدريسالنشاطات ) -6 
أثناء سَت الدرس ١تعاٞتة موضوع ما مراعيان فيها طبيعة ا١توضوع كخصائص كإمكانيات ا١تتعلمُت كالبيئة 

 التعليمية كالفصلية )الفصل الدراسي(. 

 كمن ضوابطها :        

 أف تكوف متنوعة فال تقتصر على طريقة أك أسلوب دكف آخر. -

 ب ك ذات مستويات ٥تتلفةأف تراعى الفركؽ الفردية للطال -

 أف تكوف مرتبطة ٔتوضوع ك أىدؼ الدرس. -

 (243،ص2011الوسائل ك األدكات التعليمية كمن ضوابطها :)نوف، -7

 أف تكوف مالئمة ١توضوع الدرس ك١تستول ا١تتعلمُت. -

 أف تسهم يف ٖتقيق أىداؼ الدرس كتوضيح احملتول بفاعلية. -

 ا١تتعلمُت على استخدامها. أف تكوف متنوعة كمبتكرة كتشجع -

 الكتاب ا١تدرسي كاألدكات ا١ترجعية كمن ضوابطها: -8

 أف يستخدـ الكتاب لتنمية القدرة على ا١تناقشة يف حجرة الصف. -

 أف يستخدـ الكتاب يف طرؽ حل ا١تشكالت ، كالتواصل ٟتل سؤاؿ ىاـ. -

رس ا١تطبقة من أىم ضوابط عملية التقوصل: كعلى ضوئو يتم ٖتديد مدل ٧تاح أك فعالية خطة الد -9
 (244،ص2011التقوصل:)نوف،

 أف يكوف التقوصل مرتبطا بأىداؼ الدرس. -

 أف تكوف كسائل التقوصل متنوعة)شفهي، ٖتريرم، موضوعي، مقارل(. -
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 أف يتم التقوصل من خالؿ أسئلة رئيسية. -

 أف يقيس ا١تعلومات اٟتقيقية كا١تهارات كاالٕتاىات. -

 متنوعا يف موضوعاتو ، كاضحا ك٤تددا  يف أذىاف ا١تتعلمُت .أف يكوف  -

 أف يساعد ا١تتعلم على التعلم بفاعلية ك٭تفزىم على الطالع ا٠تارجي. -

   (:60-59،ص2011. كفاءة تحديد األىداف:)محمد وجبل،1-2-2  

كتعد ىذه  صياغة أىداؼ التدريس: ىي ما ٮتططو ا١تعلم لدرسو من أىداؼ مستوعبان كسائل ٖتقيقها،
نقطة البداية يف التخطيط، كيف تنظيم التتابع التنفيذم خالؿ تدريس الدركس اليومية، كىي احملور األساسي 

 الذم تدكر حولو كمن أجلو كل النشاطات كا١تواقف التعليمية، ا١تتصلة بعملية تعليم كتعلم الدركس.

 إف األىداؼ يف الدرس تنقسم بصفة عامة إذل :

 مهارم(: –اٟتركي:) بدشل  ا٢تدؼ النفسي -أ

 ا٢تدؼ البدشل : مثل اكتساب التالميذ لعناصر اللياقة البدنية كالقوة كالسرعة كا١تركنة كالرشاقة ...، -

ا٢تدؼ ا١تهارم : مثل تعلم مهارة من ا١تهارات الرياضية يف ٣تاؿ األلعاب ا١تختلفة الفردية كاٞتماعية )  -
 قدـ، سلة، طائرة...(.

 ريف : ا٢تدؼ ا١تع -ب

كىو يتناكؿ األىداؼ اليت تؤكد على النواحي العقلية كاليت تتضمن ا١تعلومات كا١تعارؼ كا١تفاىيم اليت 
 يشملها األداء مثل :

التعرؼ على بعض القوانُت ا٠تاصة ٔتوضوع الدرس ) مثل مساحة ا١تلعب أك البساط، عدد الالعبُت،  -
 عدد اٟتكاـ، ا٠تطط ا١تستخدمة(.

 عض ا١تصطلحات ا٠تاصة بالنشاط ا١تمارس.التعرؼ على ب -
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 ا٢تدؼ الوجداشل ) الًتبوم(: -ج

 –الشجاعة  –األمانة  –التعاكف  –كىي األىداؼ ا١تعنية بالقيم ا٠تلقية كاالجتماعية، مثل:) احًتاـ النظاـ 
 االعتماد على  النفس كٖتمل ا١تسؤكلية (. –احًتاـ مشاعر اآلخرين  –التدريب على القيادة 

 (:69،ص2011:)٤تمد كجبل،.كفاءة اعداد وتجهيز مكان الدرس1-2-3

يعترب اعداد كٕتهيز مكاف الدرس من األمور ا٢تامة اليت تساعد على تنفيذ الدرس بصورة جيدة ، ك لذا 
 ٬تب االنتباه اذل األمور التالية:

 التأكد من نظافة ا١تكاف كخلوه من العوائق. -

 السالمة.أف يتأكد من توافر عوامل األمن ك  -

 .كفاءة تنفيذ الدرس:1-2-4

 ك تتضمن الكفاءات العامة التالية :

 كفاءة ادارة اللقاء األكؿ.  -كفاءة هتيئة غرؼ الصف.  -

 كفاءة ادارة أحداث ما قبل الدخوؿ يف الدرس اٞتديد.  -

 كفاءة طرح األسئلة.  -كفاءة الشرح   -كفاءة التهيئة اٟتافزة.  -

 كفاءة ضبط النظاـ داخل الصف.  -ة كفاءة تنفيذ العركض العملي  -

 كفاءة تعيُت الواجبات ا١تنزلية كمعاٞتتها.  -كفاءة تلخيص الدرس.   -

كىذه الكفاءات ليست منفصلة ٘تاما عن بعضها البعض ، ك بعضها يشًتؾ مع اآلخر يف سلوكيات 
 ٦تارستها.

لًتبية البدنية يتضمن كيرل كل من ٤تمد كجبل بأف مهارة تقدصل كعرض الدرس) تنفيذ الدرس ( يف ا
 ( 76،ص2011الكفاءات التالية:)٤تمد كجبل،
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 التمرينات الفنية االيقاعية للطالبات(. -اٞتزء التمهيدم كيتضمن:)االٛتاء، االعداد البدشل -

 النشاط التطبيقي(. –اٞتزء الرئيسي كيتضمن:) النشاط التعليمي  -

 كاالنصراؼ(التحية  -اٞتزء ا٠تتامي كيتضمن) التهدئة -

 ( يوضح كفاءة تنفيذ الدرس1كالشكل التارل يوضح ذلك: شكل رقم )

 
 (76،ص2011( يوضح كفاءة تنفيذ الدرس )٤تمد كجبل،1شكل رقم)

 (: 141،ص2011)٤تمد كجبل،جذب االنتباه:.كفاءة استمرارية الدرس و1-2-5

ا١تعلم بإجراءات متعددة منها  ىي خطوات إذكاء شوؽ ا١تتعلمُت كاثارة اىتمامهم للدرس عن طريق قياـ
التهيئة للدرس، كاألسئلة من اٟتياة، كاالستثارة ببعض األمثلة أك الصور كالنماذج أك اٟتركات ككل ما من 
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كلكي يتصف الدرس باالستمرارية كٕتنب توقف  شأنو االستحواذ على انتباه ا١تتعلمُت أثناء سَت الدرس
 القياـ بعملية التدريس:الدرس يتم تطبيق النقاط التالية أثناء 

 عدـ االكثار من الشرح عند تعليم ا١تهارة. -

 عدـ توقيف الدرس لتصحيح خطأ ما، بل اعطاء التوجيهات الصحيحة أثناء األداء. -

 (:143-142،ص 2011:)٤تمد كجبل،للتعلم التعزيز. كفاءة تنوع المثيرات والتحفيز و1-2-6

ىو كل قوؿ أك رمز اك فعل يقـو بو ا١تعلم بغرض االعًتاؼ كالتدعيم الستجابات ا١تتعلمُت لزيادة احتماؿ  
 تكرارىا.

كىي كذلك ٣تموعة من األ٪تاط السلوكية للمعلم اليت تؤدم اذل جلب كتقوية انتباه ا١تتعلمُت أثناء سَت  
عن طريق سلوكيات ا١تعلم اللفظية يف  الدرس، كذلك عن طريق التغَت ا١تقصود يف أساليب عرض الدرس

تغَت شدة الصوت كالًتكيز اللفظي كتغَت أ٪تاط التفاعل، أك غَت اللفظية يف التوقف كالصمت، كاالشارات، 
 كتعبَتات الوجو، كاالٯتاءات سوءان اٟتركات كتغَت مسار اٟتواس.

لتعلم لدل التالميذ، كيكوف لدل كمن أجل أف يكوف الدرس ذك طابع ٦تيز باإلثارة كالتشويق كالرغبة يف ا
 ا١تعلم كفاءة تنوع ا١تثَتات كالتحفيز للتعلم عليو االلتزاـ باألمور التالية :

 عليو أف يوزع اىتمامو على ٚتيع التالميذ بشكل متساك. -

 أف يشجع التالميذ بكلمات ا١تدح كاالثارة. -

 الثارة. أف يستخدـ أنشطة متعددة لتحقيق ىدؼ ٤تدد بقصد التشويق كا -

 أال يستخدـ ٖتفيز التعلم بوسائل سلبية كالتأنيب كالعقاب اٞتسدم. -

 أف يهتم با١تواقف الناجحة كيعمل على تشجيعها. -

 . كفاءة اختيار واستخدام الوسائل التعليمية:1-2-7
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اـ لتحقيق استعماؿ ا١تعلم للوسائل التعليمية ا١تتاحة كا١تعدة، مراعيا القواعد العامة يف العرض كاالستخد
 (43، ص2003األىداؼ الًتبوية كالتعليمية ا١تنشودة.)الفتالكم،

كٖتديد الوسائل التعليمية: ىو تعيُت ا١تعلم للوسائل كالتقنيات التعليمية اليت سوؼ يستخدمها أثناء سَت 
ا١تتعلمُت، الدرس مراعيا فيها توافر الشركط اٞتيدة، كمناسبتها لطبيعة ٤تتول الدرس كمستول نضج كخربة 

 مع االجابة عن األسئلة اآلتية:

 : ١تاذا تستخدـ كل كسيلة من كسائل كتقنيات التعليم؟1س

 : مىت تستخدـ الوسيلة التعليمية أثناء سَت الدرس؟2س

 : ىل الوسيلة التعليمية دقيقة الصلة بالدرس؟3س

 : ىل الوسيلة التعليمية مناسبة ١تستويات ا١تتعلمُت؟4س

 لتعليمية مثَتة الىتمامات ا١تتعلمُت؟: ىل الوسيلة ا5س

حيث يتم اختيار الوسيلة أك ٣تموعة الوسائل التعليمية ا١تناسبة لعرض معلومات ا١تادة أك الوحدة الدراسية 
أك الدرس يف ضوء االمكانات التعليمية ا١تتاحة، ْتيث يتم توظيف تلك الوسائل كفق فلسفة معينة للتدخل 

يف ا١تكاف ا١تناسب من الدرس ككذا الوقت ا١تناسب الستخدامها.)  تعٌت بوضع الوسيلة ا١تناسبة
( إف الوسائل التعليمية من العناصر األساسية يف التعلم فعن طريق تلك 159،ص 2014مصطفى،

الوسائل ٯتكن تنويع أساليب التعزيز كبالتارل تثبيت االستجابات الصحيحة لدل التالميذ، كما ٯتكن عن 
يقدـ ا١تعلم خرباتو اٟتية للتالميذ كأف ٯتدىم ٔتصدر لإلرشادات أك الرموز اليت تؤدم طريق تلك الوسائل أف 

 اذل زيادة بقاء أثر ما يتم تعليمهم ك٬تعل التعليم حيا ك٤تسوسا.

كيقصد بالوسائل التعليمية األدكات كاآلالت كا١تعدات اليت تستخدـ لنقل ٤تتول الدرس اذل التالميذ بغرض 
ليمية كتوصيل ا١تعلومة للتالميذ يف أقل كقت كجهد ٦تكن. )٤تمد ٖتسُت العملية التع

 (.143،ص2011كجبل،
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-144،ص2011كمن الوسائل التعليمية اليت تساعد يف تدريس الًتبية الرياضية ما يلي: )٤تمد كجبل،
145) 

 تستخدـ لكتابة الدرس كتوضيحو. السبورة: -أ

جساـ أك األكضاع، كىي قد تكوف أكرب أك أصغر من ىي ٪تاذج لألدكات أك األجهزة أك األ النماذج: -ب
 النموذج األصلي.

: لتوضيح تسلسل أداء مهارة حركية أك توضيح بعض التفاصيل عن قرب، كينبغي اقتناء العديد الصور -ج
 من ىذه  الصور كتكبَتىا كعمل ملفات ٢تا.

ذلك لتثبيت الصور كاألشكاؿ كىي لوحة معدنية مزكدة بقطع معدنية مغناطيسية ك  اللوحة الممغنطة: -د
 أك نقلها أك اعادهتا بسهولة حسب اٟتاجة.

تستخدـ لعرض الصور كالرسـو الشفافة كاألفالـ الثابتة ،حيث يوضع اٞتهاز على  اللوحة الضوئية: -ه
منضدة كىو موجو للتالميذ، كيظهر ما يتم عرضو على الشاشة ) اٟتائط( أماـ التالميذ كال يتطلب اعتاـ 

 لدراسة اعتاما.حجرة ا

من خالؿ استخداـ شرائط التسجيل ا٠تاصة بالعركض أك بعض  أجهزة التسجيل الصوتي: -و
 االيضاحات ا٠تاصة باألداء.

: حيث تكوف خاصة بالفصل أك اٞتماعات التعليمية كاليت من خال٢تا يتم نشر  صحف الحائط -ز
 األخبار كالتحقيقات أك نتائج ا١تسابقات أك اللقاءات.

االجراءات اليت ينبغي أف يقـو هبا ا١تعلم لكي يستفيد من استخداـ الوسائل التعليمية كما ذكرىا ٤تمد 
 كجبل كىي:

 " عليو أف ٭تدد ا٢تدؼ من الدرس كبناءان على ذلك ٭تدد ا٢تدؼ من استخداـ الوسيلة التعليمية.-

 من الدرس.أف يقـو باختيار أنسب أنواع الوسائل التعليمية اليت ٖتقق ا٢تدؼ  -
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 أف يعرض الوسيلة عند القياـ بشرح الدرس) النشاط التعليمي(. -

 أف ٭ترص على عرض الوسيلة يف مكاف ظاىر ٞتميع التالميذ) كضوح الوسيلة ٞتميع التالميذ(. -

 أف يكوف على دراية كاملة بأنواع الوسائل التعليمية كطرؽ اعدادىا كاستخدامها. -

 لة التعليمية قبل استخدامها.أف يتأكد من صالحية الوسي -

أخَتان عليو ٤تاكلة االستعانة بالوسائل ا١توجودة يف البيئة التعليمية كالتعرؼ على الصاحل منها حىت يتمكن  -
( يوضح كيفية االستفادة من الوسائل 2شكل رقم )(.146،ص2011من استخدامها عند التدريس")

 التعليمية.

 
 (147،ص2011ة من الوسائل التعليمية )٤تمد كجبل،( يوضح كيفية االستفاد2شكل رقم )

 .كفاءة ادارة الفصل وضبط النظام:1-2-8

لالستفادة 
من الوسٌلة 
 التعلٌمٌة

تحدٌد الهدف 
من استخدام 
 الوسٌلة

التؤكد من 
صالحٌة 
 الوسٌلة

استخدام 
الوسٌلة عند 
 الشرح

اختٌار أنسب 
 أنواع الوسائل

التعرف على 
 أنواع الوسائل

التعرف على 
كٌفٌة استخدام 

 الوسٌلة
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ىي ٣تموعة األنشطة اليت يستخدمها ا١تعلم لتنمية األ٪تاط السلوكية ا١تناسبة لدل ا١تتعلمُت كتنمية عالقات 
كمنتج داخل الفصل انسانية جيدة، كخلق جو اجتماعي انفعارل ا٬تايب، كٖتقيق نظاـ، اجتماعي فعاؿ 

كاحملافظة على استمراريتو لغرض ٖتقيق التفاعل ا١تثمر بينو كبُت ا١تتعلمُت من جهة كبُت ا١تتعلمُت مع 
 أنفسهم من جهة أخرل، لغرض ٖتقيق األىداؼ الًتبوية كالتعليمية ا١تنشودة.

ك اعداده بصيغة مشجعة كيقصد هبا ٣تموعة االجراءات اليت يقـو هبا ا١تعلم لتهيئة بيئة الفصل الدراسي 
لعملييت التعليم كالتعلم، كمن أمثلة ما ٯتكن أف يتم ضمن ىذه العملية ىو توفَت االضاءة كالتهوية ا١تناسبة، 
 كاعداد السبورة كتنظيم جلوس ا١تتعلمُت... كغَتىا، مراعيا طبيعة ا١تتعلمُت كاحتياجاهتم كأساليبهم يف العمل

فردية كاٞتماعية للتالميذ للتمكن من ٖتقيق األىداؼ ا١تتوقعة، كإلدارة كىو ايضان عملية تنسيق اٞتهود ال
 (.161،ص2014الفصل بعداف ٫تا:) مصطفى،

اسًتاتيجيات ادارة الفصل : كتتمثل يف كيفية ترتيب ا١تقاعد، كطريقة اٞتلوس، ككيفية التعامل مع التالميذ، 
 ككيفية توجيو األسئلة.

 ا اذل:مشكالت ادارة الفصل كتنقسم بدكرى

 مشكالت تعليمية ، حيث تتطلب حلوالن تعليمية. -

مشكالت ادارية تتطلب حلوالن ادارية من خالؿ ٖتديد نوع ا١تشكلة ك منها : االنطواء كاالحباط عند 
 التالميذ.

كبالنسبة لضبط الفصل كحفظ النظاـ بو ليس ىناؾ طريقة مثلى ٘تكن ا١تعلم من حفظ ك ضبط الفصل 
طريقتو ا٠تاصة، كلكن ٯتكن القوؿ أف ىناؾ أسس كقواعد عامة تساعد على ضبط حيث أف لكل معلم 

الفصل بقواعد تربوية بناءة كمن ىذه االقًتاحات أك األسس كالقواعد اليت تساعد ا١تعلم على ضبط الفصل 
( يوضح بعض ا١تقًتحات اليت تساعد على ضبط 3كحفظ النظاـ بو من خالؿ الشكل التارل: شكل رقم )

 كحفظ النظاـ. الفصل
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( يوضح بعض ا١تقًتحات اليت تساعد على ضبط الفصل كحفظ النظاـ )٤تمد 3شكل رقم )
 (149،ص2011كجبل،

 (42،ص2003)الفتالكم، . كفاءة االتصال:1-2-9

ىي كل قوؿ أك ا٭تاء اك فعل يتخذ صورة الكتابة أك القراءة اك اٟتركة يقـو هبا ا١تعلم لغرض التفاعل بينو 
 علمُت تعرب عن التعاكف كالرضا... أك عن عدـ الرضا كالتعود.كبُت ا١تت

 

 

اقتراحات تعمل 
على ضبط 
الفصل و حفظ 
 النظام به

قدم نفسك الى 
التالمٌذ و اجعل 
التالمٌذ ٌقدمون 
 أنفسهم الٌك

الوقوف فً المكان 
رإٌة لالمناسب 

 حمٌع التالمٌذ

عدم التردد فً أي 
 لحظة

استخدام بعض 
االستراتٌحٌات 

 لزٌادة فاعلٌة الدرس

محاولة حفظ 
األسماء األولى 

 للتالمٌذ

استخدام بعض 
االشارات أو 
تاالصطالحا  

االنشطة تكرارعدم 
كثرةو التمرٌنات ب  

ة دالتشجٌع و االشا
 بالتالمٌذ أثناء العمل
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 ( 43،ص2003)الفتالكم،. كفاءة أنهاء الدرس )االغالق(: 1-2-10

ىو كل ما يقولو أك يفعلو ا١تعلم بقصد اهناء الدرس هناية مناسبة لغرض مساعدة ا١تتعلمُت على تنظيم 
عاب ما عرض عليهم، كاف ما يقـو بو ا١تعلم من نشاط ا١تعلومات كبلورهتا يف عقو٢تم ٦تا يتيح ٢تم استي

 ألهناء تدريس درس أك كحدة أك مفهـو يتخذ صورا متعددة منها:

غلق ا١تراجعة: كيستخدـ بتلخيص كل ما مت عرضو عن طريق السؤاؿ كاٞتواب أك عن طريق نشاطات  -
 أخرل.

أك ٔتعلومات كخربات جديدة أك  غلق الربط: كيستخدـ بربط ما مت عرضو ٔتعارؼ سابقة للمتعلمُت -
 اتاحة الفرصة للمتعلمُت ٔتمارسة ما مت تعلمو يف مواقف جديدة.

ٖتديد الواجب البييت: كيشمل كل ما ٮتصصو ا١تعلم من أنشطة ككاجبات يكلف ا١تتعلمُت بإ٧تازىا  -
لتمكن من لغرض مراجعة ما مت عرضو أك لعمل مقبل داخل الفصل، ١تساعدهتم يف اتقاف ا١تعلومات كا

التعلم، مراعيا يف ذلك الفركؽ الفردية بُت ا١تتعلمُت، كالوقت ا١تتاح لإل٧تاز فضال عن ارفاقو بتوجيهات 
كاضحة كمتابعة جدية كموضوعية ١تا أ٧تز مع التعرؼ على اسباب عدـ اال٧تاز، كالصعوبات اليت شعر هبا 

 ا١تتعلموف أثناء اال٧تاز.

يعد التقوصل عملية الزمة ألم ٣تاؿ من ٣تاالت اٟتياة، كىو جزء من العملية  . كفاءة التقويم:1-2-11
التعليمية الًتبوية ٭تدد مدل ٖتقيق األىداؼ ك٭تدد نقاط الضعف كنقاط القوة يف ٥تتلف جوانب ا١تواقف 

 (.267،ص2005التعليمية هبدؼ ٖتسُت كتطوير عملية التعلم. )شرب كجامل كأبوزيد،

 خصائص التقويم: -

 (:69،ص2012تسم التقوصل الفعاؿ با٠تصائص التالية:)جعفر،ي

: ٔتعٌت أف عملية التقوصل تشتمل على ٚتيع عناصر كمكونات الشيء ا١تراد تقوٯتو، فتشمل . الشمولأ
 اٞتانب الًتبوم، الطالب، االستاذ، ا١تناىج، كطرؽ التدريس.



 الكفاءات التدريسية  ألولالفصل ا
 

  56 
 

دد تتم خاللو، بل ىي عملية ترافق ٚتيع ٔتعٌت أف عملية التقوصل غَت موقوتة بزمن ٤ت االستمرارية:ب. 
 مراحل العملية الًتبوية، مرحلة التخطيط كتنتهي ٔترحلة ما بعد التنفيذ.

 : ٔتعٌت أف التقوصل يتطلب تظافر جهود ٚتيع من لديهم عالقة بعملية التقوصل.. التعاونج

كتستلـز توفر ا٠تربة يف ىذا اجملاؿ  ٔتعٌت أف التقوصل يتطلب كفاءة كمهارة فنية للقياـ بو الفنية: .المقدرةد 
 كالنزاىة ا١توضوعية.

من الصعب الوصوؿ اذل نتائج تتسم با١توضوعية اذا دل تتوفر اٟترية كالصراحة، كا٢تدؼ  الديمقراطية:ق. 
يف عملية التقوصل أما اذا كانت نتائج التقوصل مبنية على التحيز كالرغبة الشخصية فاف ذلك ٬تعل العملية 

 ا١توضوعية كالصدؽ. بعيدة عن

 (:271-269،ص 2005ك ىناؾ خصائص للتقوصل الًتبوم اٞتيد كىي:) شرب كجامل كأبوزيد،

 ينبغي أف يكوف التقوصل ىادفا: -1

كالتقوصل ا٢تادؼ ىو الذم يبدأ بأغراض كاضحة ٤تددة، فبدكف ٖتديد ىذه األىداؼ كاٗتاذىا منطلقا لكل 
 ساعد على اصدار أحكاـ سليمة أك اٗتاذ حلوؿ مناسبة.عمل تربوم، يكوف التقوصل عشوائيا ال ي

 ينبغي أف يكوف التقوصل شامال: -2

 كالتقوصل الشامل ىو الذم يتناكؿ العملية التعليمية ّتميع مكوناهتا كأبعادىا.

 ينبغي أف يكوف التقوصل مستمرا: -3

إنو يبدأ أصال، ليكوف عوف على هتيئة التقوصل ا١تستمر يالـز العملة التعليمية من بدايتها حىت هنايتها، بل 
 الظركؼ ا١تناسبة للتعلم يف ضوء كاقع ا١تتعلمُت.

 ينبغي أف يكوف التعليم دٯتقراطيا: -4
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كالتقوصل الدٯتقراطي يقـو على أساس احًتاـ شخصية ا١تتعلم حيث يشارؾ يف ادراؾ غاياتو كيؤمن بأ٫تيتو 
ذاتو، كما يقـو على أساس مراعاة الفركؽ الفردية بُت  كيتقبل نتائجو قبوال حسنا، بل كيشارؾ يف تقوصل

 ا١تتعلمُت.

 ينبغي أف يكوف التعليم علميا : -5

كٯتتاز التقوصل العلمي بسمات معينة تكوف عونا على اصدار األحكاـ السليمة كاٗتاذ القرارات ا١تناسبة كمن 
 أىم السمات ما يأيت :

 ادرة على قياس ما كضعت لقياسو * الصدؽ : كيقصد بو أف تكوف أداة التقوصل ق

 * الثبات : كيقصد بو أف تعطي الوسيلة نتائج ثابتة نسبيا عند تكرار استخدامها.

* ا١توضوعية : كيقصد هبا عدـ تأثر نتائج االختبار بالعوامل الذاتية  مثل مزاج من يقـو بالتقوصل، كحالتو 
 النفسية.

 ب متعددة :ينبغي أف يعتمد التقوصل على كسائل كأسالي -1

فالعملية التعليمية تتضمن ٚتيع جوانب ا٠تربة كمستوياهتا، كتتضمن جوانب النمو كاألىداؼ ا١تتنوعة، كىي 
 بكل ذلك تتطلب استخداـ كسائل  أدكات متنوعة.

 البد أف يكوف التقوصل عملية مشًتكة بُت ا١تقـو كمن يقُوـ. -2

 كالوقت، كالتكلفة. البد أف يكوف التقوصل اقتصاديا من حيث اٞتهد، -3

، 2003كتتضمن الكفاءات الفرعية اآلتية:)الفتالكم، . كفاءة تقويم نتائج التدريس:1-2-11-1
 (:44ص

صياغة كتوجيو األسئلة الصفية: ىي اعداد ا١تعلم أسئلة ١تادة الدرس صحيحة كدقيقة كتقيس قدرات  -أ
كالشركط يف صياغتها كتوجيهها لتحقيق عقلية متنوعة للمتعلمُت بعد اثارة تفكَتىم مراعيا القواعد 

 األىداؼ الًتبوية كالتعليمية ا١تنشودة.
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التقوصل التكويٍت: ىي الوسائل اليت يستخدمها ا١تعلم أثناء سَت الدرس أك بعده اك على فًتات منتظمة  -ب
الفصل  خالؿ  تطبيق الربنامج التعليمي، لغرض معرفة ما حصل عليو ا١تتعلم من ا١تعرفة كاٟتقائق داخل

فضال عن معرفة مقدار ما حدث من تغَت يف سلوكو يف جوانب الشخصية األخرل كىي اٞتوانب الوجدانية 
كا١تهارية عن طريق استخداـ كسائل متعددة منها مالحظة ا١تعلم للمتعلم يف نشاطاتو، كنقاشاتو كتكليف 

األسئلة الصفية كاالختبارات الشفوية  ا١تتعلمُت بالواجبات البسيطة ا١تتنوعة كالتطبيقات العملية، كاستخداـ
 كالتحريرية اثناء سَت التدريبات.

التقوصل النهائي: ىي الوسائل اليت يستخدمها ا١تعلم يف هناية الربنامج الدراسي سواء كاف فصليا أك  -ج
سنويا، لغرض تقدير مدل ٖتصيل ا١تتعلمُت، كمدل ٖتقيق األىداؼ التعليمية كالًتبوية ا١تنشودة يف 

تويات التعليم ا١تختلفة كتزكيدىا ببيانات ٯتكن على أساسها إعداد الشهادات الدراسية كالتقارير مس
للمتعلمُت كمن كسائلو اختبارات االٕتاىات كا١تيوؿ، كاختبارات ا١تهارات كاالختبارات التحصيلية بأنواعها، 

 كاعداد البحوث كالتقارير.

 أربعة انواع كىي: ( بأهنا587، ص2017نصراكم ك٤تجر،كقد صنفها )

 الكفاءات المعرفية والمستوى المعرفي: -أ

تشَت اذل ا١تعلومات كالعمليات ا١تعرفية كالقدرات العقلية كا١تهارات الفكرية الضركرية ألداء األستاذ يف شىت 
 اجملاالت كاألنشطة ا١تتطلبة هبذه ا١تهاـ، كيتعلق ىذا اٞتانب باٟتقائق كالعمليات كالنظريات كالفنيات،

 كيعتمد مدل كفاءة ا١تعلومات يف ىذا اٞتانب على اسًتاتيجية ا١تؤسسة التعليمية يف ىذا اٞتانب ا١تعريف.

 الكفاءات الوجدانية: -ب

تشَت اذل أثر أداء األستاذ للكفاءات السابقة يف ا١تيداف، كىذه ينبغي اف تلقى االىتماـ يف برامج اعداد 
 تعد لتخريج مؤىل كفء.الكوادر الفنية كذلك اف ىذه الربامج 
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 الكفاءات اإلنتاجية: -ج

تشَت إذل آراء األستاذ كاستعداداتو كميولو كإتاىاتو كقيمو كمعتقداتو كسلوكو الوجداشل كىذه تغطي جوانب  
 كثَتة كعوامل متعددة مثل حساسية األستاذ كثقتو بنفسو.

 :الكفاءات األدائية -د

ستاذ كتتضمن ا١تهارات النفس حركية يف حقوؿ ا١تواد التكنولوجية تشَت اذل كفاءات األداء اليت يظهرىا األ
كا١تواد ا١تتصلة بالتكوين البدشل كاٟتركي، كاداء ىذه ا١تهارات يبٌت كيعتمد على ما حصلو األستاذ سابقا من  

 كفاءات معرفية.

 مفاىيمو: -مبادئو -أسسو -ماىيتو -. التدريس: طبيعتو1-3

أبعادىا كمكوناهتا ك اليت تتمثل يف ا١تعلم ك التلميذ ك ا٠تربات التعليمية ك التدريس عملية منظومة ٢تا 
األدكات ك التقنيات اٟتديثة ك أساليب التقوصل، ككوف التدريس نشاط ٯتكن كصفو كٖتليلو، كمن مث فهو 

س عملية ديناميكية تبدأ بصياغة األىداؼ ككضع السياسات كٖتديد االسًتاتيجيات كطرؽ كأساليب التدري
 مث التنفيذ ك التقوصل.

 ماىيتو: -. التدريس طبيعتو1-3-1

 .طبيعة التدريس:1-3-1-1

اف عملية التدريس موجودة منذ القدـ، كستظل طا١تا أف ىناؾ قدصل كحديث، ككبَت كصغَت، كطا١تا أف 
ىناؾ أفرادا أكثر خربة ك آخرين أقل خربة ٭تتاجوف اذل توجيو ك ارشاد، فستظل اٟتاجة اذل التدريس قائمة، 

، فهناؾ قدر كبَت من التدريس ك التدريس كاف مهنة األنبياء ك الرسل، كىو ليس اآلف مقصورا على ا١تعلمُت
( ك التدريس من درس، فيقاؿ: "درس 13، ص2005يتم خارج الفصوؿ الدراسية )شرب كجامل كأبوزيد، 

يدرسو درسا كدراسة، كيقاؿ درست السورة أك الكتاب أم: ذللتو بكثرة القراءة حىت حفظتو"،  -الشيء
بتدريسو، كتدارس الشيء أم: درسو كتعهده ككلمة التدريس مشتقة من الفعل درس، كدرس الكتاب: قاـ 

( 26، ص 2014بالقراءة كاٟتفظ، كمنو الدرس: كىو مقدار من العلم يدرس كقت ما )مصطفى، 
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كالتدريس ىو أحد الوسائل اليت تعمل على ٖتقيق التواصل اٟتضارم للجنس البشرم عن طريق نقل ا٠تربة 
طور التدريس تدر٬تيا عرب العصور حىت كصلنا بصيغتو كا١تهارات ك األفكار اذل األجياؿ القادمة، كقد ت

اٟتديثة، كقد أخذ من العلـو األخرل كاالجتماع ك الفلسفة كا١تنطق كالعلـو الطبيعية كعلم النفس الًتبوم  
 كثَتا من مبادئو كاجراءاتو.

 . ماىية التدريس:1-3-1-2

ة ٖتقيقو، كيتضمن سلوؾ التدريس يعد التدريس نشاطا متواصال، يهدؼ اذل اثارة التعلم كتسهيل مهم
٣تموعة من األفعاؿ التواصلية ك القرارات اليت يتم استغال٢تا، كتوظيفها بكيفية مقصودة من ا١تدرس الذم 
يعمل كوسيط يف اطار موقف تربوم تعليمي، كلكي نتعرؼ على مفهـو كماىية التدريس، ينبغي أف نقف 

 (15، ص 2015)زيد كراضي، الًتبية. عند جانبُت، التدريس يف اللغة ك التدريس يف

التدريس يف اللغة: يقصد بو عدة معاف متعددة، فاألصل اللغوم للتدريس يرجع إذل كلمة درس كىذه  -أ
الكلمة ٢تا معاف متعددة كما كرد يف كتب اللغة منها: أف درس درسان ٔتعٌت عفا كذىب أثره، أم تقادـ 

الشيء درسان: غَته أك ٤تى أثره، درس الثوب: أخلقو، عهده، كدرس الثوب ك٨توه: أخلق كبلى، درس 
كدرس الكتاب ك٨توه درسان كدراسةن: قرأه كأقبل عليو ليحفظو كيفهمو، كيقاؿ درس العلم كالفن، أدرس 
الكتاب ك٨توه: أم درسو، كأدرس الكتاب فالنان ك٨توه جعلو يدرسو كدرس الكتاب ك٨توه مدارسةن، كدراسان 

قارئو كذاكره، كدرس الكتاب ك٨توه أم درسو كالدرس: ىو ا١تقدار من العلم  أم درسو كدرس فالف أم
 يدرس يف كقت ما كا١تدرسة: مكاف الدرس كالتعليم.

التدريس يف الًتبية: كىذا التدريس قد كرد ٔتعاف متعددة ، فبعض الًتبويُت يعرؼ التدريس على  -ب
طالب كبيئتو ا١تعرفية بصورة ٘تكنو من تعلم (: عملية متعمدة لتشكيل بنية ال16،ص2015أنو)زيدكراضي،

االشًتاؾ يف أسلوب معُت ، كذلك كفق متطلبات حدكث التعلم ، كىي شركط ٦تارسة سلوؾ معُت أك 
خاصة با١تتعلم ، كأخرل خاصة با١توقف التدريسي ، كثالثة خاصة با١تعلم كغَتىا من متطلبات التعليم 

ة من األحداث ا١تتتالية اليت تسَت كفق توقيت ٤تدد ١تا يتم تنفيذه اٞتيد ، كىناؾ من يعرفو على أنو : ٣تموع
 فالتدريس يضم ٣تموعة من األحداث ا٠تارجية اليت صممت من أجل دعم العمليات الداخلية للتعلم .
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كيف ٤تاكلة تعريف للتدريس البد من األخذ بعُت االعتبار أكثر من مدخل كما ذكرهتا) الفتالكم ، 
 (17-16،ص 2003

ي: عرؼ التدريس من كجهة النظر التقليدية على أنو عملية تقدصل اٟتقائق كا١تعلومات كا١تفاىيم للمتعلم كى
 داخل الفصل الدراسي.

أف التدريس ىو كسيلة اتصاؿ تربوم ىادؼ ، ٗتطط كتوجو من طرؼ ا١تعلم لتحقيق  أىداؼ التعلم 
 كالتعليم لدل ا١تتعلم.

 مفاىيمو:-بوجوان-مبادئو –. التدريس أسسو 1-3-2

 . أسس و مبادئ التدريس:1-3-2-1

ىناؾ العديد من األسس كا١تبادئ اليت يرتكز عليها التدريس اٞتيد منها : )شرب كجامل كأبوزيد، 
 (.19-18،ص 2005

 أف التعليم سيكوف أفضل عندما يستخدـ ا١تعلم :

 * طرؽ التدريس اليت تعتمد على ا٬تابية كمشاركة ا١تتعلم.

 لم القدٯتة يف تدريسو للخربات اٞتديدة.* خربات ا١تتع

 * أكثر من حاسة أثناء عملية التعليم.

( بأف التدريس يقـو على ٣تموعة من األسس كا١تبادئ منها "أف ا١تتعلم 19،ص2016كيذكر زيد كراضي)
فية ىو غاية عملية التدريس ، كىو احملور الذم يدكر حولو التدريس ، فنحن هندؼ اذل تنمية اٞتوانب ا١تعر 

كا١تهارية  كالوجدانية لدل ا١تتعلم ، كيهدؼ اذل اعداد ا١تواطن ْتيث يستطيع التفاعل مع اٟتياة ، كمع 
ا١تواقف االجتماعية ا١تختلفة ، ٔتا يليب احتياجات سوؽ العمل ا١تختلفة. التدرج: كىو االنتقاؿ من السهل 

ق مع طبيعة ا١تتعلم كخصائصو كميولو اذل الصعب ، كمن ا١تلموس ا١تادم اذل احملسوس ا١تعنوم ٔتا يتف
 ا١تختلفة".



 الكفاءات التدريسية  ألولالفصل ا
 

  62 
 

 ( بعض ا١تبادئ العامة اليت يقـو عليها التدريس كىي : 13، ص 2011كأضاؼ )٤تمد كجبل ، 

 ٯتثل التلميذ يف التدريس ا١تعاصر ٤تور العملية الًتبوية، دكف ا١تعلم أك ا١تنهج أك اجملتمع. -

ٟتالة التالميذ االدراكية كالعاطفية كاٞتسمية ، فتختلف تتالءـ مبادئ كاجراءات التدريس ا١تعاصر  -
 األساليب ا١تستخدمة يف التدريس باختالؼ نوعية التالميذ .

يهدؼ التدريس ا١تعاصر اذل تطوير القول االدراكية كالعاطفية كاٞتسمية كاٟتركية للتالميذ بصيغ متوازنة،  -
حصر اىتمامو لتنمية نوع كاحد فقط من ىذه القول على مراعيا أ٫تية كل منها ٟتياة الفرد كاجملتمع ، دكف 

 حساب األخرل.

يهدؼ التدريس اذل تنمية كفاءات التالميذ كتأىيلهم للحاضر كا١تستقبل، كال ٭تصر نفسو يف دراسة  -
 ا١تاضي لذاتو.

تطوير  ٯتثل التدريس ا١تعاصر مهنة علمية مدركسة ، تبدأ بتحليل خصائص التالميذ كٖتديد قدراهتم ، مث -
 ا٠تطط التعليمية كاختيار الوسائل كاألنشطة كا١تواد التعلمية اليت يستجيب لتلك ا٠تصائص كمتطلباهتا.

يبدأ التدريس ا١تعاصر ٔتا ٯتلكو التالميذ من خربات ككفاءات كخصائص ، مث يتوذل ا١تعلم صقلها  -
 كتعديلها أك تطوير ما يلـز منها.

ابية متكافئة اذل ٧تاح التالميذ بإشباع رغباهتم كٖتقيق طموحاهتم ، ال يهدؼ التدريس ا١تعاصر كعملية ا٬ت -
معاقبتهم نفسيا أك جسديا أك تربويا بالفشل كالرسوب كما ىو اٟتاؿ يف ا١تمارسات التعليمية كالتعلمية 

 التقليدية.

 جوانب التدريس :. 1-3-2-2

 (: 17،ص 2016يشتمل التدريس على اٞتوانب اآلتية : )زيد كراضي ، 
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ا١تدخالت: ىي ٣تموعة من العناصر أك األجزاء أك ا١تكونات ، كتشمل خصائص ا١تعلم أك مهاراتو،  -
كخصائص التلميذ كاألىداؼ كالكتب الدراسية ، كبيئة الفصل كالتجهيزات كا١تعدات، كالوسائل التعلمية 

 كغَتىا.

ت ٯتكن مالحظتها يف سلوؾ العمليات : ىي التفاعالت اليت ٖتدث بُت ا١تدخالت ، كتؤدم اذل تغَتا -
 التالميذ.

ا١تخرجات ىي نتائج التفاعالت اليت ٖتدث بُت ا١تدخالت كٖتقيق األىداؼ ا١تتوقعة لدل التالميذ مثل :  -
 ٪تو التالميذ العقلي أك ا١تعريف، كإتاىات ا٬تابية ٨تو ا١تادة الدراسية ، ك٪تو مهارات كقيم مرغوبة أخرل.

يف مستول التغَتات السلوكية اليت حدثت يف سلوؾ التالميذ يف ضوء التغذية الراجعة: كىي النظر  -
 األىداؼ احملددة سلفا، كتصحيح مسار النظاـ من حيث ا١تدخالت ، كالعمليات كا١تخرجات.

أف التدريس منظومة من العالقات كالتفاعالت لعدد من العناصر كا١تكونات اليت تعمل ٚتيعا يف تآزر تاـ 
كيطلق على ىذه النظرة " االٕتاه ا١تنظومي للتدريس كمنظومة لكونو مركب لعدد  لتحقيق أىداؼ ٤تددة ،

من العناصر من أبرزىا ا١تعلم ، ا١تتعلم ، ا١تادة التعليمية ، كغَتىا من عناصر التدريس كما أنو منظومة 
 لكونو يسعى اذل ٖتقيق أىداؼ ٤تددة ، فالتدريس لو مدخالت كعمليات ك٥ترجات ، كىذا فضال على
التغذية الراجعة اليت تعمل على تعديل كٖتسُت منظومة التدريس ك٘تثل اٞتوانب التالية : )مصطفى ، 

 (27،ص 2014

 ا١تدخالت : )ا١تعلم ، التلميذ، ا١تناىج الدراسية، بيئة التعلم(. -

 العمليات: ) األىداؼ ، احملتول ، طرؽ التدريس ، التقوصل(. -

 ا يف شخصية التالميذ(.ا١تخرجات: ) التغَتات ا١تطلوب احداثه -

 التغذية الراجعة. -
 . المفاىيم العامة للتدريس:1-3-2-3

-16،ص 2011ىناؾ الكثَت من ا١تفاىيم العامة ا١ترتبطة بعملية التدريس منها ما يلي: )٤تمد كجبل،
18:) 

 ا١تهنة.دل يعد فن التدريس يقـو على الفطرة كا١توىبة كالتمرين فحسب ، بل يضاؼ اليها تعلم أصوؿ -
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 معيار النجاح يف عملية التدريس ىو : ماذا تستطيع أف تفعل؟ ال ماذا تعرؼ؟ -

 ال يقاس مدل ٧تاح ا١تعلم ٔتقدار ما يعرفو كما يعملو ، بل يقاس بقدرتو على جعل غَته يعرؼ كيعمل. -
 بناءان على ما سبق تظهر جدكل طرؽ التدريس كقوانُت التعلم كالنظريات الًتبوية. -

ريقة بصفة عامة ىي كسيلة أك خطة يضعها ا١تعلم قبل الدخوؿ اذل الدرس كيطبقها داخل الفصل الط -
 لتيسَت كصوؿ ا١تعلومات كالنشاط اذل أذىاف التالميذ بأسرع كقت كأقل جهد.

ا١تقصود بطريقة التدريس ىو األسلوب الذم يستخدمو ا١تعلم يف معاٞتة النشاط التعليمي لطالبو ليحقق  -
 عارؼ كا٠تربات اليهم بأيسر السبل كأقل الوقت كبأدسل النفقات.كصوؿ ا١ت

 تتأثر طريقة التدريس باألىداؼ ا١ترسومة للمادة كا١ترحلة. -

إف عملية التدريس ىي عبارة عن سلسلة من االجراءات كالًتتيبات كاألفعاؿ ا١تنظمة اليت يقـو هبا ا١تعلم 
اىم فيها التالميذ نظريا كعمليا حىت ٯتكن أف يتحقق لو بدءا بالتخطيط اذل بداية التنفيذ للتدريس كيس

 التعليم.

 (13،ص 2011كيعٍت ذلك أف مهمة التدريس األساسية تتمثل يف : )عبد اهلل ، 

 استخداـ الطرؽ كاألساليب اليت تساعد التالميذ على التعلم. -

 ا١تختلفة. اتاحة الفرصة للتالميذ لكي يستمتعوا باكتساب ا٠تربات عم طريق األنشطة -

كىناؾ قواعد منطقية ١تفهـو التدريس كضعها الفيلسوؼ اال٧تليزم )ىربرت سبنسر( كما ذكرىا )عبد اهلل، 
 ( كىي كما يلي:53-51،ص 2011

 التدرج من ا١تعلـو اذل اجملهوؿ: -

انتباه التالميذ إف ا١تعلومة اٞتديدة اليت يقدمها ا١تعلم للتالميذ تكوف غَت معركفة لديهم لذا فهي ال ٕتذب 
 كال تثَت ٛتاسهم اال اذا ارتبطت با١تعلومة القدٯتة اليت يعرفوهنا من قبل.

 التدرج من السهل اذل الصعب: -
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 كىو أف يقـو ا١تعلم بطرح معلومة سهلة سبق دراستها يف درس سابق أك سبق للتالميذ التعرؼ عليها.

 التدرج من البسيط اذل ا١تركب فاألكثر تركيبا: -

 ف ا٠تربة ٬تب أف تبسط عند بداية تعليمها مث يبدأ با٠تربة األكثر تعقيدا.أم أ

 التدرج من احملسوس اذل ا١تعقوؿ: -

٬تب أف نسَت بكل األمثلة كالنماذج كاألحداث اليت ٭تس هبا التلميذ، ألف التلميذ صلتو بكل العادل عن 
ألمثلة اٟتسية كمن خالؿ ذلك ٯتكن طريق اٟتواس مث ٯتكن نقلو اذل ا١تعنويات أم ٬تب االكثار من ا

الوصوؿ اذل قاعدة أك نظرية أك قانوف. ىذا ك٬تب أف تكوف غايتنا الوصوؿ اذل ا١تعقوؿ كتثبيت كيفية 
استخداـ القواعد كالقوانُت كتعميمها على الظواىر األخرل ففي الًتبية البدنية مثال، ٬تب أف يشعر التلميذ 

أك اٞتوانب ا١تيكانيكية اليت يقـو عليها األداء.بطريقة أداء ا١تهارة قبل أف تشرح   لو القواعد ّ
 التدرج من اٞتزئيات اذل الكليات: -

كمعٌت ذلك أف نبدأ بتناكؿ اٞتزئيات حىت نصل اذل الكليات يف تعليم ا١تهارات اٟتركية مثل البداية  بتعلم 
 –اء حىت تؤدل ا١تهارة اٟتركية ككل األجزاء للمهارة اٟتركية، كل جزء على حدة مث التواصل بُت ىذه األجز 

 -مث ا٢تبوط–يتعلم التلميذ ٛتل الزانة مث طريقة االقًتاب من االرتقاء، مث عبور العارضة  -مثل القفز بالزانة
 بعد ذلك ٕتمع ىذه ا١تراحل ألداء ا١تهارة ككل.

 االنتقاؿ من العملي اذل النظرم: -

مية اذا ما بدء بتعرفو على طرؽ اإلجراء العملي، حينئذ يكوف اف التلميذ يصبح أكثر ادراكا للخربات التعلي
 من السهل عليو استنتاج أك معرفة القاعدة النظرية.

 :استراتيجيات وطرق وأساليب التدريس. 1-4

 .استراتيجيات التدريس:1-4-1

ٔتا اسًتاتيجية التدريس ىي ٣تموعة من االجراءات ٮتطط الستخدامها يف تنفيذ تدريس موضوع معُت 
 ٭تقق األىداؼ التعليمية ا١تأمولة يف ضوء االمكانات ا١تتاحة.
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فا١تعلم الناجح ىو من يستطيع أف ٭توؿ درسو اذل جو من التفاعل كاالنسجاـ كالتناغم ْتيث تكوف لديو 
 (.182،ص 2014مقدرة تامة على احتواء التالميذ من حيث رغباهتم كميو٢تم كإتاىاهتم ) مصطفى، 

التدريس كمن مث تتعدد اسًتاتيجياتو كتتباين معها أدكار كأنشطة كل من ا١تعلم كا١تتعلم، كتتباين أىداؼ 
كيأيت التعرؼ على اسًتاتيجيات التدريس، كطبيعة كل منها ككيفية استخدامها كحدكد ىذا االستخداـ يف 

و كيف يدرس ؟ اطار اىتماـ ا١تعلم كغَته من ا١تهتمُت بالتعلم كالتعليم بتوفَت اجابة عن سؤاؿ ىاـ ى
 كتعتمد االجابة ا١تطلوبة عن ىذا السؤاؿ على ٣تموعة من األسئلة أبرزىا:

١تاذا تدرس؟...... ك من تعلم؟...... ك ماذا ندرس؟ مث يف أم سياؽ تقع العملية التدريسية...قيمان 
 كمعتقدات كامكانات متاحة؟

 ىل أين مىت ٔتاذا كيف ماذا
 التقوصل ا١تكاف الزمن الوسيلة الطريقة ا٢تدؼ+ احملتول

ا١تختلفة احملددة حوؿ اختيار اسًتاتيجية أك اسًتاتيجيات التدريس اليت للعوامل ىذه النظرة الشمولية 
ك١تاذا ندرس ؟ كمن مث تتشكل ا١تنظومات األخرل   Objectivesتستخدمها  كبالتارل أىداؼ التدريس 

 ١تنظومة التدريس ، كمنها اسًتاتيجيات التدريس .
( 4( شكل رقم )201،ص 2014اسًتاتيجية التدريس اليت ٩تتارىا على نتاج التعلم )مصطفى، ما 

 يوضح اسًتاتيجية التدريس.
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 (.201،ص  2014( يوضح اسًتاتيجية التدريس ) مصطفى، 4شكل رقم )

استخدامها  كاسًتاتيجيات التدريس ىي ٣تموعة االجراءات كالوسائل اليت تستخدـ من قبل ا١تعلم كيؤدم
اذل ٘تكُت ا١تتعلمُت من اإلفادة من ا٠تربات التعليمية ا١تخططة كبلوغ األىداؼ الًتبوية ا١تنشودة كىذا يعٍت 
أف اسًتاتيجيات التدريس تتصل باٞتوانب اليت تساعد على حدكث التعلم الفعاؿ، كاستعماؿ طرؽ 

داهتم كحاجاهتم كميو٢تم ، كتوفَت ا١تناخ الصفي التدريس الفعالة، كاستغالؿ دكافع ا١تتعلمُت ، كمراعاة استعدا
ا١تالئم كالشركط ا١تناسبة للتعلم ، كغَت ذلك من اٞتوانب ا١تتصلة بالتدريس الفعاؿ. )شرب كجامل كأبوزيد ، 

 (.22 – 21،ص 2005

 (.203-202:  2014كتعرؼ االسًتاتيجية على أهنا : مصطفى)

الرئيسية اليت توضع كٗتتار للوصوؿ اذل ىذه األىداؼ كالنماذج "األىداؼ األساسية للمنظمة كالربامج 
 األساسية لتخصيص ا١توارد يف اطار الظركؼ البيئية ا١تؤثرة على ا١تنظمة".

 (.207-206،ص 2014* مكونات اسًتاتيجية التدريس ىي : ) مصطفى، 

كٌف 
 Strtategiesندرس؟

+ Actavitées+ 
Medla 

 لماذا تدرس؟ 

Goals 

Objectives 

 ماذا حققنا ؟

Evaluation 

 ماذا ندرس؟

Content 
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 األىداؼ التدريسية. -

 ا ٢تا يف تدريسو.التحركات اليت يقـو هبا ا١تعلم كينظمها ليسَت كفق -

 األمثلة كالتدريبات كالنماذج ا١تستخدمة للوصوؿ لألىداؼ. -

 اٞتو التعليمي كالتنظيمي للحصة. -

 استجابات التالميذ النإتة عن ا١تثَتات اليت ينظمها ا١تعلم كٮتطط ٢تا. -

بأهنا ٣تموعة  كالتحركات ىي أىم  مكونات االسًتاتيجية، لدرجة أف البعض ٯتيز االسًتاتيجية عن غَتىا
 من التحركات اليت يقـو هبا ا١تعلم لتحقيق أىدافو التدريسية.

 ( يوضح عالقات اسًتاتيجيات التدريس.5شكل رقم ) 

 (.207،ص 2014( يوضح عالقات اسًتاتيجيات التدريس ) مصطفى، 5شكل رقم )

 .طرق التدريس:1-4-2

 استراتٌجٌات التدرٌس 

كٌف ٌحصل 
 على المعرفة

بطرٌقة 
 مباشرة

بطرٌقة 
غٌر 
 مباشرة

دور المتعلم    
(الطالب)  

استكشافً 
 فقط

 دور المتعلم

مرتكز 
حول 
 المتعلم

مرتكز 
حول 
 المعلم

 أنماط التعلم

 جماعً فردي 

العالقة بٌن 
 المتعلمٌن

 تنافسٌة جماعٌة
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عملية التدريس الصفي، كلذلك ركز الًتبويوف كانت طرؽ التدريس كالزالت ذات أ٫تية خاصة بالنسبة اذل 
اٞتزء األكرب من جهودىم البحثية طواؿ القرف ا١تاضي على طرؽ التدريس ا١تختلفة كفوائدىا ا١تختلفة يف 

 ٖتقيق ٥ترجات تعليمية مرغوبة لدل ا١تتعلمُت يف ا١تراحل التعليمية ا١تختلفة.

قوؿ : اف ا١تعلم الناجح ما ىو اال طريقة ناجحة، كقد أدل ىذا االىتماـ بطرؽ التدريس إذل انتشار ال
كعمد القائموف على تدريب ا١تعلمُت إذل تدريب طالهبم على استخداـ طرؽ التدريس ا١تختلفة اليت ٖتقق 
أىداؼ التدريس بيسر ك٧تاح كلذلك فاف أقدـ ما تردد من تعريفات لطريقة التدريس يشَت لكوهنا أيسر 

 (.53،ص 2011ف، السبل للتعليم كالتعلم ) نو 

 معنى الطريقة في التدريس: -

الطريقة يف اجملاؿ الًتبوم: ىي الكيفية أك األسلوب الذم ٮتتاره ا١تدرس لكي يساعد ا١تتعلمُت على ٖتقيق 
األىداؼ التعليمية السلوكيّة، كىي ٣تموعة من االجراءات كا١تمارسات كاألنشطة العلمية اليت يقـو هبا ا١تعلم 

ريس درس معُت يهدؼ اذل توصيل معلومات كحقائق كمفاىيم ا١تتعلمُت.)شرب كجامل داخل الفصل بتد
 (.157،ص 2005كأبوزيد، 

 (:183،ص 2014كٯتكن أف تعرؼ طريقة التدريس على أهنا: )مصطفى،

الوسيلة اليت يعتمدىا ا١تدرس يف توجيو ك ضبط ا٠تربات التعليمية للوصوؿ اذل ٖتقيق أىداؼ العملية 
يت يقـو هبا ا١تعلم يف سبيل التعامل مع ا١تادة العلمية يف ا١توقف التعليمي، أك ىي الكيفية أك التعليمية ال

 األسلوب الذم ٮتتاره ا١تدرس ليساعد ا١تتعلمُت على ٖتقيق  األىداؼ التعليمية السلوكية.

 معايَت اختيار طريقة تدريس: -
 ٮتتار طريقة التدريس يف ضوئها كىي:ىناؾ العديد من العوامل كا١تتغَتات اليت ٯتكن للمعلم أف 

 (:158-157،ص 2005)شرب كجامل كأبوزيد ،  الهدف التعليم: -أ

إف لكل ىدؼ من األىداؼ طريقة خاصة بتدريسو، كاألىداؼ التعليمية عامل أساسي يؤثر يف قرارات 
تخدـ يف تدريس ا١تعلم ا١تتصلة بالطريقة اليت سيتبعها لتحقيق ىذه األىداؼ. فطريقة التدريس اليت تس
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ا١تعلومات أك اٟتقائق ٗتتلف عن الطريقة اليت تتبع يف تدريس ا١تفاىيم كاالٕتاىات كا١تهارات، فاذا كاف 
ا١تعلم يهدؼ اذل  اكساب ا١تتعلمُت بعض ا١تفاىيم أك تكوينها لديهم، فإذان ٯتكن أف يستخدـ التعليم عن 

ٖتصيل ا١تتعلمُت مقدارا من اٟتقائق فيمكن أف طريق االكتشاؼ كمدخل يف التدريس كاذا كاف يهدؼ اذل 
 يستخدـ طريقة االلقاء أك القرارات ا٠تارجية.

 طبيعة المتعلم: -ب

ٔتعٌت أف تكوف الطريقة ا١تختارة مناسبة ١تستول ا١تتعلمُت كقادرة على جذب انتباه كتنشيط تفكَتىم 
ا١توجودة بينهم. فاألفراد ال ٮتتلفوف عن بعضهم كمتناسبة مع خرباهتم السابقة، كأف يراعي الفركؽ الفردية 

عن أنفسهم من كقت آلخر فما ينطبق على ا١تتعلمُت يف ىذا  -أيضان –البعض فقط كلكنهم ٮتتلفوف 
ا١توقف قد ال ينطبق عليهم يف موقف آخر ككقت الحق. فالطريقة اليت تناسب ٣تموعة معينة من ا١تتعلمُت 

 قد ال تتناسب مع ٣تموعة اخرل.
 طبيعة المادة: -ج

٬تب أف تتالءـ الطريقة مع ٤تتول ا١تادة الدراسية اذ ٬تب التعرؼ على ٤تتول ا١تادة الدراسية كمستول 
 صعوبتها كنوع العمليات اليت تتطلبها فهم ىذا احملتول قبل التخطيط لطريقة تدريس معينة.

تضمن حقائق كأىداؼ  تنتمي اذل كلذلك ٗتتلف ا١تواد من حيث طبيعتها من ٣تاؿ آلخر، فالتاريخ مثال 
ا١تاضي ، كال ٯتكن اثباهتا ٕتريبيا يف ا١تعمل كلكن معرفتها تتم عن طريق التحقيق كالدراسة كالنقد كالتحليل 
للوثائق التارٮتية كلذلك ٗتتلف طرؽ تدريس التاريخ عن طريقة تدريس  العلـو اليت ٯتكن أف تتم يف ا١تعامل 

 من خالؿ التجارب ا١تعملية.
 خبرة المعلم) نظرة المعلم الى التعليم(: -د

ٮتتلف أداء ا١تعلم لطريقة التعليم باختالؼ كفاءتو كمهاراتو كْتسب شخصيتو كلكل معلم أسلوبو ا٠تاص 
يف التدريس، ككذلك فاف الطريقة اليت تناسب معلما ما قد ال تكوف مناسبة ١تعلم آخر، كٖتدد طريقة 

 عملية التعليم كنوع الفلسفة الًتبوية اليت يستخدمها، فاذا كاف يرل أف التدريس اليت ٮتتارىا بنظرتو اذل
التعليم عملية ذاتية يقـو هبا ا١تتعلم، فاف طريقتو يف التدريس سوؼ تنسجم مع ىذه الطريقة. كلذلك ٬تب 
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ضح ( يو 6شكل رقم ) التنوع يف طرؽ  التدريس كأساليبو حىت يؤدم ذلك اذل اىتماـ ا١تتعلمُت كدافعيتهم.
 طرائق التدريس.

 
 (.57،ص 2011(  يوضح طرائق التدريس ) نوف،6شكل رقم )

 (.311،ص 2003كىناؾ أسس كمعايَت أيضا عند اختيار الطريقة اٞتيدة منها: )زيتوف،

 أ. االرتباط باألىداؼ التعلمية ا١تراد ٖتقيقها.

 كاالجتماعية.ب. مستول ا١تتعلمُت الذين يدرسهم، كصحتهم النفسية كاٞتسمية 

 ج. طبيعة ا١تادة أك ا١توضوع الدراسي.

 د. شخصية ا١تعلم.

 ق. مراعاة الفركؽ الفردية بُت ا١تتعلمُت.

 ك. اثارة اىتماـ ا١تتعلم كدافعيتو اال٬تابية للتعلم.

تصنٌف طرائق 
 التدرٌس

حسب نوع االتجاه 
 -قدٌمة : التدرٌسً 

 حدٌثة 

حسب نوع الممارسة 
 -فردٌة : فً الصف
ماعٌةج  

:  جهد المبذوللحسب ا
المتعلم -المعلم  

حسب نوع المادة و 
-عامة:التخصص
 خاصة



 الكفاءات التدريسية  ألولالفصل ا
 

  72 
 

 ز. مشاركة ا١تتعلم الفاعلة.

 ح. مالءمتها للوقت.

 .ط. توظيف ا١تادة الدراسية كربطها ْتياة ا١تتعلم كخرباتو

 ل . تسمح بالعمل اٞتماعي التعاكشل.

 ؽ. تنمي  يف ا١تتعلم الشجاعة الفكرية يف السؤاؿ كالتساؤؿ كالتعبَت عن رأيو.

كمن ىنا ٯتكن القوؿ اف الطرائق التعليمية ٔتختلف تفرعاهتا كإتاىاهتا كأبعدىا تبقى دكف الغرض ا١تطلوب، 
عليمية، لتنعكس فيما يهدؼ اذل الواقع ا١تعاش يف إف دل ٭تسن اختيارىا كتوظيفها يف مسار العملية الت

 اجملتمع، كشد أكاصر اللحمة كالتعاكف بُت عناصره كمكوناتو.

 . طرق التدريس في التربية الرياضية :1-4-3

 (:187:  2014أىم طرؽ التدريس يف الًتبية الرياضية: )مصطفى ، 

 أ. الطريقة الكلية:

اٟتركية كوحدة كاحدة غَت ٣تزأة، ) ا١تهارات الوحيدة( ٔتعٌت تعلم تعتمد ىذه الطريقة على تعلم ا١تهارة 
ا١تهارة يف اطار كحدة كظيفة متكاملة دكف ٕتزئتها اذل كحدات صغَتة، كفيها يؤدم ا١تدرس ٪توذج للمهارة 
مث يعقب ذلك أداء التالميذ بعد أف يكونوا قد اخذكا تصور كلي للمهارة، كىذه الطريقة تشبع رغبتهم يف 

خاطرة، كمن عيوهبا أهنا ال تراعي الفركؽ الفردية، كال يستطيع التلميذ معرفة تفاصيل اٟتركة كخاصة إذا مت ا١ت
أداء النموذج بسرعة كبَتة، كتصلح ىذه الطريقة يف تعلم ا١تهارات اليت ٯتكن استيعاهبا بسهولة كأيضا عند 

 تعليم ا١تهارات الوحيدة.

 ب. الطريقة الجزئية:

ة ا١تهارة اذل أجزاء صغَتة ْتيث يقـو التلميذ بأداء كل جزء على حده، كيدرس كل جزء تعتمد على ٕتزئ
منفصال عن اآلخر، كيتم االنتقاؿ من اٞتزء الذم مت تعليمو كاتقانو اذل اٞتزء الذم يليو، حىت ينتهي ا١تدرس 
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كتتناسب ىذه الطريقة مع  من تعليم ٚتيع أجزاء ا١تهارة مث يتم ربط األجزاء ببعضها كتؤدل ا١تهارة متكاملة،
ا١تهارات الصعبة ا١تعقدة كا١تركبة كاليت ٯتكن ٕتزئتها، كىي تراعي الفركؽ التفردية بُت ا١تتعلمُت، حيث 
تتماشى مع  قدراهتم كتستثَت دكافعهم نتيجة ١تا ٯتكن ٖتقيقو من ٧تاح يف أداء كل جزء من أجزاء ا١تهارة 

 كال تشبع رغبة التالميذ يف التعلم الذايت.كلكنها ٖتتاج اذل كقت طويل يف التعلم، 

 (188،ص2014ج. الطريقة الجزئية الكلية:)مصطفى،

ىي خليط كدمج للطريقة الكلية كالطريقة اٞتزئية كتعتمد على تقسيم ا١تهارة اذل أجزاء كبَتة أك مراحل كيتم 
مراحل أداء ا١تهارة، كيتم تدريس كل مرحلة على حده كما يف الطريقة اٞتزئية كىكذا حىت يتم تدريس ٚتيع 

ربط أجزاء ا١تهارة أك مراحلها ببعضها، مث يتم أداء ا١تهارة كاملة كىي خليط من ا١تهارتُت السابقتُت، كىذه 
 الطريقة تراعي الفركؽ الفردية يف القدرات اٟتركية، كما تقلل الوقت الضائع.

 د. الطريقة الكلية الجزئية:

مث يليو تدريس جزء ثاف مث  ربطهما معا، مث تدريس جزء ثالث كربطو تعتمد على تدريس جزء من ا١تهارة 
باٞتزئُت السابقُت ، كىكذا اذل أف يصل ا١تدرس بالتالميذ اذل الشكل النهائي للمهارة اٟتركية حيث تعمل 

 ىذه الطريقة على التدرج يف ٕتميع كربط األجزاء ا١تنفصلة للمهارة.

 ه. طريقة المحاولة والخطأ:

ه الطريقة أف ٭تاكؿ التالميذ أداء ا١تهارة حسب قدراهتم اٟتركية كعلى ا١تعلم القياـ بدكر ا١توجو تعتمد ىذ
كا١ترشد يف اعطاء النقاط التعليمية كالتصحيحية ، كتساعد ىذه الطريقة التالميذ على اكتشاؼ أخطائهم 

ٟتركات العشوائية  كا٠تاطئة بأنفسهم مث ٤تاكلة تصحيحها، كعند تعلم مهارة حركية جديدة ٧تد الكثَت من ا
كلكن مع استمرار احملاكلة كالتكرار مع توجيهات كارشادات ا١تعلم كتقييمو ذاتيا لنفسو يستبعد ىذه 

 اٟتركات الزائدة اليت ال تساعد على ٖتقيق ا٢تدؼ ك٭تتفظ باٟتركات اأّلخرل ا١تطابقة للنموذج اٞتيد.

 (189،ص2014و. طريقة االستجابة للنداء:)مصطفى،
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تستخدـ ىذه الطريقة يف ا١تواقف اليت تتطلب تدريبان كأداء موحدا كالتمرينات االستعراضية، كالعركض 
 الرياضية اليت تقاـ يف ا١تناسبات العامة حيث تؤدل اٟتركات تبعا للنداءات كاألكامر من قبل ا١تعلم .

 ز. الطريقة الجزئية بالتشكيل الخلفي:

هارات اذل أجزاء صغَتة ْتيث يقـو ا١تدرس بتعليم كل جزء على حده تعتمد ىذه الطريقة على ٕتزئة ا١ت
ْتيث يبدأ باٞتزء األخَت مث قبل األخَت كىكذا اذل أف يصل اذل البداية، كىذه الطريقة تصلح للمهارات اليت 

ة تكوف ا٠تطوة األخَتة  فيها ذات أ٫تية كتشكل حافزان يف حد ذاهتا لدل التلميذ عند أدائها بطريقة سليم
 كىي تسمح لو باإلحساس الكامل ألجزاء ا١تهارة كتساعد على ٕتنب االحباط يف حالة عدـ اال٧تاز.

 .أساليب التدريس:1-4-4

 . مفهوم أسلوب التدريس :1-4-4-1

يعرؼ أسلوب التدريس بأنو الكيفية اليت يتناكؿ هبا ا١تعلم طريقة التدريس أثناء قيامو بعملية التدريس، أك 
ذم يتبعو ا١تعلم يف تنفيذ طريقة التدريس بصورة ٘تيزه عن غَته من ا١تعلمُت الذين ىو األسلوب ال

يستخدموف نفس الطريقة، كمن مث فهو يرتبط بصورة أساسية با٠تصائص الشخصية للمعلم.)شرب كجامل 
و (، كال يوجد قواعد ٤تددة ألساليب التدريس ينبغي على ا١تعلم اتباعها أثناء قيام231،ص2005كأبوزيد،

بعملية التدريس، بالتارل فاف طبيعة أسلوب التدريس تظل مرىونة با١تعلم كشخصيتو كذاتيتو كبالتعبَتات 
اللغوية كاٟتركات اٞتسمية، كتعبَتات الوجو ، كاالنفعاالت، كنربة الصوت، ك٥تارج اٟتركؼ كاالشارات 

فردية اليت يتميز هبا ا١تعلم عن كاالٯتاءات كالتعبَت عن القيم، كىي ٘تثل يف جوىرىا الصفات الشخصية ال
 (.192-191،ص 2014غَته من ا١تعلمُت ) مصطفى، 

يًتؾ  الًتبويوف للمعلم حرية اختيار األسلوب ا١تناسب حسب رؤيتو ىو كتقديره للموقف، كذلك كفق 
 (:183،ص2011احملددات التالية: )نوف،

، كاليت تؤكد على مشاركة ا١تتعلمُت يف أ. ٘تاشي األسلوب مع نتائج ْتوث الًتبية، كعلم النفس اٟتديث 
 النشاط داخل اٟتجرة الصفية أك خارجها.
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ب. ٘تاشي األسلوب الذم يتبعو ا١تعلم مع أىداؼ الًتبية اليت ارتضاىا اجملتمع، كمع أىداؼ ا١تادة الدراسية 
 اليت يقـو ا١تعلم بتدريسها.

كأنواع ا٠تربات التعليمية اليت مركا هبا من  ج. كضع مستول ٪تو ا١تتعلمُت يف عُت اعتباره، كدرجة كعيهم،
 قبل.

د. نتيجة للفركؽ الفردية بُت ا١تتعلمُت، فاف ا١تعلم الناجح يستطيع أف يستخدـ أكثر من أسلوب يف أداء 
 الدرس الواحد ْتيث يتالءـ كل أسلوب مع ٣تموعة من ا١تتعلمُت.

سي،  فكلما كانت اٟتصة يف بداية اليـو د. مراعاة العنصر الزمٍت، أم موقع اٟتصة من اٞتدكؿ الدرا
الدراسي كاف ا١تتعلموف أكثر نشاطا كحيوية، كما ينبغي مراعاة ا١تعلم عدد ا١تتعلمُت الذين يضمهم الفصل، 

 ْتيث أف التدريس لعدد ٤تدكد منهم قد يتيح للمعلم أف يستخدـ أسلوب للمناقشة كاٟتوار دكف عناء.

 . أساليب التدريس :1-4-4-2

 م أساليب التدريس ما يلي : من أى

  (:181،ص2016)زيد كراضي، األمري: -أسلوب التعليم بالعرض التوضيحي -أ

ىو أكؿ أسلوب من أساليب موسكا موسنت للتدريس كتعتمد بنية األسلوب على األكامر فحسب حيث 
أف أم حركة أك  يدفع ا١تعلم طالبو اذل ما يراه مناسبا فا١تعلم يلعب الدكر األساسي يف التدريس، حيث

عمل يقـو بو الطالب ٬تب أف تسبقو اشارة األمر من ا١تعلم كيتخذ ا١تعلم يف ىذا األسلوب ٚتيع القرارات 
الثالثة، التخطيط كالتنفيذ كالتقوصل باإلضافة اذل كافة القرارات ا٠تاصة مثل ٖتديد ا١تكاف كاألكضاع كالوقت 

 راحة، كمن أىداؼ ىذا األسلوب ما يلي:، كالبداية كالنهاية، كالتوقيت كااليقاع، كال
 االستجابة ا١تباشرة ألمر ا١تعلم. -

 التقيد بالنموذج الذم يقدمو ا١تعلم أك أحد الطالب ا١تتميزين يف ا١تهارة. -
 أداء ٚتيع الطالب يف كقت كاحد. -

 تنمية ركح اٞتماعة كيستخدـ الوقت بكفاية عالية. -
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 مراعاة عامل االمن كالسالمة. -

األسلوب ىو األسلوب التقليدم الذم يستخدـ عادة يف كثَت من دركس الًتبية البدنية، ك٦تا يؤخذ  كىذا
عليو أنو ال ٭تقق أىداؼ الًتبية البدنية ٚتيعها كذلك ألنو يقلل من االىتماـ ٔتبدأ الفركؽ الفردية كقدرة 

 الطالب على االبتكار كاال٧تاز كالثقة يف النفس.
 (183،ص2016يو المعلم) التدريبي(:زيد وراضي،أسلوب التطبيق بتوج -ب

ىو األسلوب الثاشل يف سلسلة أساليب موسكا موسنت كيسميو البعض بأسلوب ا١تمارسة، كيتفق ىذا 
األسلوب مع أسلوب األمرم يف قرارات التخطيط كالتقوصل كٮتتلف عنو يف قرارات التنفيذ حيث تتحوؿ 

 لم اذل الطالب كيظهر ىذا التحوؿ يف النقاط التسع التالية كىي:٣تموعة من صالحيات اٗتاذ القرار من ا١تع
 * ا١تكاف: فلكل ٘ترين أك مهارة كضعها االبتدائي حيث ٮتتار الطالب ا١تكاف الذم يناسبو. 

* األكضاع: كل ٘ترين أك مهارة ٢تا كضعها االبتدائي ، حيث ٮتتار الطالب الوضع الذم يشعر فيو بالراحة 
 النفسية.

 العمل: اعطاء الفرصة لكل طالب ليعمل ٔتفرده.* نظاـ 

 * كقت البداية للعمل: الطالب ىو الذم ٭تدد البداية حسب استجابتو للتعليمات.

 * االيقاع اٟتركي: ٮتتلف كل طالب عن اآلخر يف سرعة أداء التمرين أك االنسيابية يف أداء ا١تهارة .

 االنتهاء من العمل حسب قدراتو كامكاناتو.* االنتهاء من العمل: الطالب ىو الذم ٭تدد 

 * الراحة: بعض الطالب ٭تتاج اذل راحة أكثر من زميلو اآلخر.

 * ا١تظهر: ٮتتلف الطالب يف مظهره العاـ أثناء أداء التمارين أك ا١تهارة عن زميلو.

أؿ ا١تعلم * القاء األسئلة للتوضيح: ليس ىناؾ كقت ٤تدد للطالب يف االستفسار حيث أف كل طالب يس
 يف الوقت الذم ٭تتاج اذل توضيح عن األداء أك العمل.
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كىذا األسلوب يُوجد ظركؼ مالئمة للتعلم كٖتقيق العديد من األىداؼ فيما يتعلق باألداء كدكر الطالب 
يف األسلوب، كما أف الطالب لديو مساحة من الوقت ١تمارسة األداء بعد ٖتديد اعطاء اشارة البدء كٖتديد 

 كااليقاع، كيهدؼ ىذا األسلوب اذل: السرعة
 * أف يؤدم الطالب األعماؿ ا١تطلوبة كما شرحت لو.

 * أف يتعرؼ الطالب على أف األداء اٞتيد مرتبط بتكرار العمل.

* يتعرؼ الطالب با٠تربة على أف ىذه ا١تعلومات ٯتكن اٟتصوؿ عليها من أشكاؿ متعددة من التغذية 
 الراجعة.

 تسعة بالنسبة للطالب كاليت انتقلت اليو عند تنفيذ قرارات التخطيط ) االعداد(.* اٗتاذ القرارات ال

 * يتعرؼ الطالب با٠تربة بأف اٗتاذ القرار يالئم العمل.

 * يتقبل الطالب أداءه يف العمل دكف ا١تقارنة الدائمة مع اآلخرين.

 * ٭تًـت الطالب دكر زمالئو اآلخرين كقراراهتم يف الفئات التسع.

 * أف يتحمل الطالب ا١تسؤكلية يف اٗتاذ القرارات التسعة. 

 (:170،ص2011أسلوب التطبيق الذاتي: )محمد وجبل،  -ج

اف ما ٯتيز ىذا األسلوب عن غَته من األساليب السابقة تركيزه على عملية التقوصل اليت يقـو هبا الطالب 
ك يكتسب الطالب القدرة على تقوصل نفسو بدال من ا١تعلم الستخدامو ) لورقة العمل)احملك( كبذل

 أنفسهم كاالعتماد عليها كيهدؼ ىذا األسلوب اذل :

 * اعتماد الطالب على نفسو يف التغذية الراجعة.

 * استخداـ الطالب لورقة ا١تعيار ليحسن من أدائو.

 * يتحلى الطالب باألمانة كا١توضوعية عند تقييمو لنفسو.
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 * يعرؼ حدكد امكاناتو كيتقبلها.

 يتعرؼ الطالب على أخطائو بذاتو من خالؿ مقارنة ما يقـو بو بورقة العمل. *

 * االستمرار بالعمل الفردم باٗتاذه للقرارات عند التنفيذ كالتغذية الراجعة.

 (:211،ص2016أسلوب التطبيق الذاتي المتعدد المستويات: )زيد وراضي،  -د

ذكر أف الطالب يؤدم ا١تهارة ٔتستويات ٥تتلفة كأف كل اف ما ٯتيز ىذا األسلوب عن اأّلساليب السابقة ال
طالب يشارؾ يف العمل حسب قدراتو كامكاناتو حيث يركز ىذا األسلوب على مراعاة جانب الفركؽ 

 الفردية لدل الطالب كيهدؼ ىذا األسلوب اذل :

 * اشًتاؾ ٚتيع الطالب يف أداء ا١تهارة.

 * االىتماـ بالفركؽ الفردية .

 الفرصة للطالب ألداء ا١تهارة حسب قدرهتم.* اتاحة 

 * امكانية الرجوع اذل ا١تستول األقل صعوبة اذا دل ينجح الطالب يف ا١تستول الذم اختاره .

أدائو.  * منح الطالب الفرصة أف يدرؾ العالقة بُت طموحو كحقيقة ّ

 (:172-171: 2011أسلوب االكتشاف الموجو: )محمد وجبل،  -ه

من خالؿ العمل على اكتشاؼ حلوؿ للمشكلة كالتفكَت فيها، حيث يقـو ا١تعلم بًتؾ  كيتم ىذا األسلوب
التالميذ يف االجتهاد للبحث عن حلوؿ كاجابات عن التساؤالت اليت يقـو ا١تعلم بطرحها ، كيف حاؿ دل 

ريف يتمكن التالميذ من الوصوؿ لإلجابة يقـو ا١تعلم بتقدصل بعض ا١تساعدات كمفاتيح للحل. كٯتكن تع
التعلم باالكتشاؼ ا١توجو بأنو التعلم الذم ٭تدث كنتيجة ١تعاٞتة الطالب للمعلومات كٖتليلها حىت يصل 
الطالب اذل معلومات جديدة حيث ٘تكن الطالب من ٗتمُت أك تكوين فرض أك أف ٬تد حقيقة باستخداـ 

 ا١تشاىدة أك أية طريقة أخرل.
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لطرؽ اليت تساعد ا١تتعلمُت على اكتشاؼ األفكار كاٟتلوؿ كيعترب أسلوب التعلم باالكتشاؼ ا١توجو من ا
بأنفسهم ىذا بدكره يولد عندىم شعور بالرضا كالرغبة يف مواصلة العلم كالتعلم كيفسح ٢تم اجملاؿ 

 الكتشاؼ أفكار جديدة بأنفسهم.

 دكر ا١تعلم يف االكتشاؼ ا١توجو: -

 كطرحها يف صورة تساؤؿ أك مشكلة.* ٖتديد ا١تفاىيم العلمية كا١تبادئ اليت سيتم تعلمها 

 * إعداد ا١تواد التعليمية الالزمة لتنفيذ الدرس .

 * صياغة ا١تشكلة على ىيئة اسئلة فرعية ْتيث تنمي مهارة فرض الفركض لدل ا١تتعلمُت.

 * ٖتديد األنشطة أك التجارب االكتشافية اليت سينفذىا ا١تتعلموف 

 ما تعلموه يف مواقف جديدة . * تقوصل ا١تتعلمُت كمساعدهتم يف تطبيق

 دكر التلميذ: -
نشط يف العملية التعليمية، كيتحمل جانبا من مسؤكلية تعلمو، حيث يوفر ا١تعلم لو ا١تواد كاألدكات لكي    

يكتشف اٟتل كينظم ا١تادة التعليمية بنفسو نتيجة إلتاحة الفرص لو الكتشاؼ العالقات الكامنة بُت أجزاء 
 تلك ا١تادة .

٣تموعة كاسعة من األساليب غَت ا١تباشرة اليت تعتمد يف العملية التعلمية ، كلكننا سنقتصر ىنا على  ىناؾ
 عرض أبرز األساليب كىي :

 (:191،ص2011:) نوف،أ. أسلوب التدريس القائم على المدح والنقد 

١تعتدؿ يكوف أيدت بعض الدراسات كجهة النظر القائلة أف أسلوب التدريس الذم يراعي أسلوب ا١تدح ا
لديو تأثَت موجب على التحصيل لدل ا١تتعلمُت ، حيث كجد أف كلمة "صح" " ٦تتاز " " شكرا لك " 
ترتبط بنمو ٖتصيل ا١تتعلمُت يف العلـو يف ا١تدرسة االبتدائية " أحسنت " ، " جيد" ترتبط بنمو ٖتصيل 

عض الدراسات أف ىناؾ تأثَتا يف نقد ا١تتعلمُت يف العلـو يف ا١تدارس ا١تتوسطة كالثانوية. كما أكضحت ب
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ا١تعلم على ٖتصيل متعلميو ، حيث تبُت أف االفراط يف النقد من قبل ا١تعلم يؤدم اذل ا٩تفاض يف التحصيل 
لدذل ا١تتعلمُت . كما تقرر دراسة أخرل أنو ال يوجد حىت اآلف دراسة كاحدة تشَت ألف االفراط يف النقد 

 سلوب كما ىو كاضح يرتبط باسًتاتيجية استخداـ الثواب كالعقاب.يسرع يف ٪تو التعلم ، كىذا األ
 (:192،ص2011) نوف،أسلوب التدريس القائم على التغذية الراجعة: ب.     

تناكلت دراسات عديدة تأثَت التغذية الراجعة على التحصيل الدراسي للمتعلم . كقد أكدت ىذه 
على التغذية الراجعة لو تأثَت داؿ موجب على ٖتصيل الدراسات يف ٣تملها أف أسلوب التدريس القائم 

ا١تتعلم كمن بُت ىذه الدراسات دراسة ) ستار كتيز ( اليت توصلت اذل أف ا١تتعلمُت الذين تعلموا هبذا 
األسلوب يكوف لديهم قدر داؿ من التذكر إذا ما قورنوا بزمالئهم الذين يدرسوف بأسلوب تدريسي ال 

عة للمعلومات ا١تقدمة، كمن ٦تيزات ىذا األسلوب أف يوضح للمتعلم مستويات يعتمد على التغذية الراج
تقدمو ك٪توه التحصيلي بصورة متتابعة، كذلك من خالؿ تقدٯتو ٞتوانب القوة يف ذلك التحصيل كبياف 
الكيفية اليت يستطيع هبا تنمية ٖتصيلو، كىذا األسلوب يعد من أبرز األساليب اليت تتبع يف طرؽ التعلم 

 لذايت كالفردم.ا
-234،ص2005ج. أسلوب التدريس القائم على استعمال أفكار المتعلم:)شبر وجامل وأبوزيد،

235:) 

( أسلوب التدريس القائم على استعماؿ أفكار ا١تتعلم اذل ٜتسة مستويات  Flankersقسم ) فالندكز 
 فرعية نوجزىا فيما يلي :

 قات ا١تنطقية الستخراج الفكرة كما يعرب عنها ا١تتعلم.* التنويو بتكرار ٣تموعة من األٝتاء أك العال

 * اعادة أك تعديل صياغة اٞتملة من قبل ا١تعلم كاليت تساعد ا١تتعلم على كضع الفكرة اليت يفهمها.

 * استخداـ فكرة ما من قبل ا١تعلم للوصوؿ اذل ا٠تطوات التالية يف التحليل ا١تنطقي للمعلومات ا١تعطاة.

 بُت فكرة ا١تعلم كفكرة ا١تتعلم عن طريق مقارنة كل منها. * ا٬تاد العالقة

 * تلخيص األفكار اليت سردت بواسطة ا١تتعلم أك ٣تموعة ا١تتعلمُت.
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كلقد أشار فالندكز اذل أف استعماؿ أفكار ا١تتعلمُت ينمي لديو إتاه موجب ٨تو ا١تعلم كذلك يف الصفوؼ 
رصة أكرب للمتعلمُت  لكي يصلوا اذل اكتشاؼ أفكار الدراسية، كيالحظ على ىذا األسلوب أنو يعطي ف

معينة، أك حقائق أك معلومات معينة ، من خالؿ ٖتليل أك اعادة تنظيم تلك اٞتمل ككضعها يف اطار 
فكرم جديد فهو األمر الذم يساعد ا١تتعلمُت على اعادة تنظيم خرباهتم كتوظيفها يف حياهتم اليومية، كما 

رىم بأفكار ا١تعلم ٦تا يؤدم اذل ٪تو التفاعل بُت ا١تعلم كا١تتعلمُت أثناء ا١توقف يساعدىم على مقارنة أفكا
 التعليمي.

 (:195،ص 2014د. أسلوب التدريس القائم على تنوع وتكرار األسئلة) مصطفى،

أكدت بعض الدراسات على أف العالقة بُت أسلوب التدريس القائم على نوع معُت من األسئلة كٖتصيل 
حيث أف تكرار اعطاء األسئلة للمتعلمُت يرتبط بنمو التحصيل لديهم فقد توصلت احدل  ا١تتعلمُت ،

 ىذه الدراسات اذل أف تكرار االجابة الصحيحة يرتبط ارتباطا موجبا بتحصيل التلميذ.

 ه. أسلوب التدريس الحماسي للمعلم :

اليب التدريس على مستول حاكؿ العديد من الباحثُت دراسة أثر ٛتاس ا١تعلم باعتباره أسلوب من أس
ٖتصيل متعلميو ، حيث بينت معظم الدراسات أف ٛتاس ا١تعلم يرتبط ارتباطا ذا أ٫تية كداللة بتحصيل 
ا١تتعلمُت ، كيف دراسة ٕتريبية قاـ هبا أحد الباحثُت باختيار عشرين معلما حيث أعطيت ٢تم التعليمات 

من صفُت ٥تتلفُت. كقد تبُت من نتائج الدراسة أف بإلقاء درس كاحد ْتماس كدرس آخر بفتور ١تتعلميهم 
متوسط درجات ا١تتعلمُت يف الدركس ا١تعطاة ْتماس كانت أكرب بدرجة جوىرية من درجاهتم يف الدركس 

 (.193،ص2011ا١تعطاة بفتور يف تسعة عشر صفا من العدد الكلي كىو عشركف صفا. )نوف،

باعتباره اسلوب من أساليب التدريس يساعد على ( "إف ٛتاس ا١تعلم 195،2014كذكر مصطفى)
 ٖتصيل ا١تتعلمُت، حيث أظهرت معظم الدراسات أف ٛتاس ا١تعلم يرتبط بتحصيل ا١تتعلمُت".

 (.237،ص 2005)شرب كجامل كأبوزيد،و. أسلوب التدريس القائم على التنافس الفردي:
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الفردم كليان لألداء النسيب بُت ا١تتعلمُت أكضحت بعض الدراسات أف ىناؾ تأثَت الستخداـ ا١تعلم للتنافس 
كٖتصيلهم الدراسي ، حيث أكضحت احدل ىذه الدراسات أف استخداـ ا١تعلم لبنية التنافس الفردم 

 يكوف لو تأثَت داؿ على ٖتصيل التالميذ. 

سي ، كمن كىناؾ تأثَت الستخداـ ا١تعلم للتنافس الفردم كليا لألداء النسيب بُت ا١تتعلمُت كٖتصيلهم الدرا
 (.195،ص2014الطرؽ ا١تناسبة الستخداـ ىذا األسلوب طرؽ التعلم الذايت.)مصطفى،

 (192،ص2011)نوف، أسلوب التدريس القائم على وضوح العرض أو التقديم:  -ز

ا١تقصود ىنا عرض ا١تدرس ١تادتو العلمية بشكل كاضح ٯتكن متعلميو من استيعاهبا، حيث أكضحت بعض 
العرض لو تأثَت فعاؿ يف تقدـ ٖتصيل ا١تتعلمُت ، كيف دراسة قاـ هبا ٣تموعة من الدراسات أف كضوح 

طالب يدرسوف العلـو االجتماعية. حيث طلب منهم ترتيب فاعلية معلميهم على ٣تموعة من ا١تتغَتات ، 
يهم كذلك بعد انتهاء ا١تعلم من الدرس على مدل عدة أياـ متتالية ، فتبُت أف الطالب الذين أعطوا معلم

درجات عالية يف كضوح أىداؼ ا١تادة كتقدٯتها يكوف ٖتصيلهم أكثر من الذين أعطوا معلميهم درجات 
 أقل من ىذه ا١تتغَتات.

( كىو "عرض ا١تعلم ١تادتو العلمية 2014،195كٯتكن اف يكوف ىذا االسلوب كما عرفو مصطفى) 
 بشكل كاضح ٯتكن ا١تتعلمُت من استيعاهبا".

ل الباحث بأنو كرغم تنوع أساليب كطرؽ التدريس فأنو من الصعوبة ٔتكاف الزاـ كمن خالؿ ما سبق ير 
ا١تعلم باتباع أسلوب أك طريقة معينة أثناء تدريسو، كلكن ٬تب على ا١تعلم ُحسن اختيار االسلوب أك 
 الطريقة اليت هبا ٯتكن اظهار كفاءتو التدريسية كاليت تساعده على توصيل ا١تعلومات للمتعلمُت بشكل

 أفضل، كالتحسُت كالتطوير يف جودة العملية التعلمية ككل.
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 خاتمة :

ٗتتلف الكفاءات باختالؼ كظيفة الفرد كمهامو، فلكل كظيفة احتياجاهتا ا٠تاصة هبا، ككظيفة األستاذ 
اٞتامعي تتطلب منو أف يتسم بكفاءات منها: كفاءات معرفية، ككفاءات شخصية، ككفاءات سلوكية 

 )موقفيو(.

التدريس بأبسط معانيو ىو عملية تفاعلية بُت ا١تعلم كطالبو يف قاعة احملاضرات أك خارجها تتسم باألخذ  
 كالعطاء كاٟتوار البناء با١تعلومات فيما بينهم. 

كاتضح لنا بأف على ا١تعلم أف يدرؾ أف أ٫تية الوسيلة ال تكمن يف الوسيلة أك الطريقة ْتد ذاهتا، بل ٔتقدار 
ه الوسيلة أك الطريقة كاألسلوب من أىداؼ سلوكية ٤تددة ضمن نظاـ متكامل يضعو ا١تعلم ما ٖتققو ىذ

 لتحقيق األىداؼ العامة كا٠تاصة للدرس.
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 تمهيد:
ىو تطوير جودة ا١تنتجات كا٠تدمات مع  ا٢تدؼ األساسي من تطبيق اٞتودة الشاملة يف ا١تؤسساتإف 

ا٩تفاض يف التكاليف كتقليل الوقت كاٞتهد ا١تبذكؿ لتحسُت ىذه ا٠تدمات ا١تقدمة للعمالء ككسب 
ن خالؿ رضاىم، حيث يعترب خليل "اٞتودة الشاملة مدخال اسًتاتيجيا إلنتاج أفضل خدمة ٦تكنة كذلك م

االبتكار ا١تستمر فالًتكيز ال يكوف على جانب االنتاج فقط كا٪تا يكوف على جانب ا٠تدمات كاف ىذا 
 (.31، ص 2011األمر مساكم للنجاح")

( "إف ىناؾ ثالث موجات إلدارة اٞتودة الشاملة، بدأت اك٢تا عندما 267،ص2001كيرل ا٠تطيب)
٠تمسينيات، كظهرت ا١توجة الثانية عندما بدأت االعماؿ ادخل )دٯتنغ( مفهـو اٞتودة إذل الياباف يف ا

كالصناعات األمريكية بتطبيق أفكار ادارة اٞتودة الشاملة يف الثمانينات، كاآلف تشهد ا١توجة الثالثة من 
موجات ادارة اٞتودة الشاملة يف ميداف الًتبية كالتعليم اٞتامعي، حيث بدا تنفيذ ادارة اٞتودة الشاملة يف 

التعليمي يف الثمانينات يف الكليات اٞتامعية ككليات اجملتمع االمريكية نقال عن الياباف، ككاف اجملاؿ 
لدٯتنغ الفضل يف تشجيع تطبيق ىذا ا١تدخل إلدارة اٞتودة الشاملة"، تعد اٞتودة الشاملة من االٕتاىات 

ماـ كثَت من دكؿ العادل اٟتديثة كمدخال اداريا القت ركاجا كبَتا لتطوير ادارة ا١تؤسسات كحظيت باىت
 اليت تتجو ٨تو ٖتقيق اٞتودة يف التعليم كيف ىذا الفصل سنتطرؽ إذل اٞتودة الشاملة يف التعليم اٞتامعي.

 . الجودة الشاملة في التعليم الجامعي :1-1
 .مفهوم الجودة الشاملة في التعليم الجامعي :1-1-1

 أ. مفهوم الجودة :
لكنها تأيت بالدرجة األكذل نتيجة للجهود اإلنسانية الذكية إف اٞتودة ليست نتاج الصدفة 

( كبات من الواضح أف ٖتقيق معايَت اٞتودة دل يعد ترفنا فكرينا، بل أصبح 15،ص2010)اٟتريرم،
كاقعنا علمينا البد من تطبيقو على ٥تتلف منشئات األعماؿ، كمن ىنا ظهرت أ٫تية اٞتودة يف ٚتيع 

تجارية كيف ا١تعلومات كاألداء كاإلنتاجية كاألعماؿ كيف مناحي اٟتياة الصناعية كال
 (.2012،11التعليم.)رضواف،
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 مفهوم الجودة في اإلسالم: -
قبل أف نستعرض بعض تعاريف اٞتودة الشاملة البد أف ندرؾ أف ديننا اإلسالمي اٟتنيف أشار إليها 

ة قبل أكثر من أربعة عشر قرنا إشارات كاضحة من خالؿ النصوص القرآنية كاألحاديث النبوية الشريف
من الزماف فقاؿ عز كجل ))الذم خلق ا١توت كاٟتياة ليبلوكم أيكم أحسن عمالن كىو العزيز الغفور(( 

 (.12،ص2012(، إذ العربة ليست بكثرة العمل بقدر ما ىو ْتسنو.)رضواف،2)ا١تلك،ص
ليو خزائن مصر ألنو أدرل كقاؿ اهلل عز كجل يف سورة يوسف عندما اصطفاه ا١تلك طلب منو أف يو 

كأقدر على إجادة عملو، كعرب ذلك بصفيت اٟتفظ كالعلم كأساس لنجاح عملو كسبب جودتو كإتقانو، 
( كما أكرد سبحانو 55قاؿ تعاذل )) قاؿ اجعلٌِت على خزآىِن األرض إسِل حِفيُظ عليمه (()يوسف،ص

اؿ تعاذل )) قالت إحَدىُهما يأبِت استئِجرُه كتعاذل يف أية أخرل أ٫تية التحلي بصفيت القوة كاألمانة، فق
(. كيالحظ أف مفهـو ىاتُت الصفتُت يدكر 26إف خَت من استئجرت القوُل األمُُت (( )القصص،ص

حوؿ ٤تاسن العمل كإتقانو، إف أسلوب اٞتودة ٧تده يف تعاليم الدين اإلسالمي بكل مفاىيمو فجودة 
تقاف، كا١تسلم مطالب بإتقاف عملو إلرضاء اهلل عز كجل اإلدارة ىي ما يسميها الدين اإلسالمي باإل

كإرضاء اآلخرين ففي الشريعة اإلسالمية مبادئ كمفاىيم إلدارة اٞتودة تدعو إذل مراعاة االتقاف من 
 خالؿ:  

 إ٧تاز األعماؿ بإتقاف كجودة عالية -
 ناس باحًتاـ كتعاكفالتعرض للقيم السامية كاستخداـ الوقت ْتساب كعدـ تضييعو كالتعامل مع ال -
استخداـ ا١توارد على ٥تتلف أنواعها باقتصاد كعدـ اإلسراؼ كالتشاكر كالصدؽ يف اٗتاذ القرار  -

(، كعلى 21-20،ص2004كالعدؿ يف التعامل مع العاملُت كاعطاء اٟتقوؽ ألصحاهبا، )عليمات، 
")إف اهلل ٭تب إذا عمل ىذا السياؽ نفسو يأيت تأكيد السنة ا١تطهرة. فقاؿ صلى اهلل عليو كسلم 

أحدكم عمل أف يتقنو(" كاإلتقاف يعٍت اٞتودة يف أكمل صورىا، كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم")اف اهلل  
ال تكونوا إمعة ، تقولوف : إف أحسن كتب اإلحساف على كل شيء(، كقاؿ صلى اهلل عليو كسلم")

ناس أف ٖتسنوا ، كإف أساؤكا فال الناس أحسنا ، كإف ظلموا ظلمنا ، كلكن كطنوا أنفسكم إف أحسن ال
(. كٯتكن تلخيص تعريف اٞتودة يف كلمة كاحدة )اإلحساف( كمن ىذه الكلمة كٗتليصان كليس تظلموا
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()"كاحسنوا 10ٖتديدان اآليات القرآنية )) كقل اعملوا فيسرل اهلل عملكم كرسولو كا١تؤمنوف(( )التوبة،ص
 ( )"كأقيموا الوزف2))كتعاكنوا على الرب كالتقول(( )ا١تائدة،ص( 195إف اهلل ٭تب احملسنُت(")البقرة،ص

(. كقاؿ رسوؿ اهلل صلى اهلل عليو كسلم  )إف اهلل كتب 9بالقسط كال ٗتسركا ا١تيزاف"( )الرٛتن،ص
اإلحساف على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة كإذا ذْتتم فاحسنوا الذْتة كليحد أحدكم شفرتو 

 (13-12،ص2012ف،كلَتح ذبيحتو( )رضوا
 تعريف الجودة : -

لقد تباينت االجتهادات يف تعريف اٞتودة على الرغم من قناعة اٞتميع بأ٫تيتها، كلقد كردت عدة 
 (15،ص2010تعريفات للجودة، ككلها أتسمت با١توضوعية كالشموؿ )اٟتريرم، 

ا، كىي مشتقة  من الفعل ا١تاضي حيث يشَت ا١تعجم الوسيط إذل أف اٞتودة تعٍت كوف الشيء جيدن
ا، كيقاؿ: أجاد فالف  )جاد( كا١تعٌت للجودة يف اللغة فاٞتيد نقيض للردمء، جاد الشيء أم صار جيدن

 يف عملو كأجود كأجاد عملو.
إف كلمة جودة تعٍت ألغلب الناس )النوعية العالية( فكلما كانت أفضل ظهرت بشكل أحسن أك 

 أعطت نتائج مثلى أكثر.
العلـو اإلدارية اٟتديثة ىي عبارة عن درجة االلتزاـ با١تعايَت العا١تية كاإلجراءات اليت  كاٞتودة اصطالحان يف

تؤدم إذل ٥ترجات كخدمات ٖتقق متطلبات األداء اٞتيد، كٔتعٌت أخر ىي الوفاء ٔتتطلبات ا١تستفيد. 
 ،  (.96،ص2008)قـر

ر جهود ٚتيع األعضاء سوآءا  كاٞتودة ىي تلبية رغبات العميل كٖتقيق توقعاتو كرضاه من خالؿ تضاف
 (2008،16كانوا داخل ا١تنظمة أك خارجها.)عليمات،

( اليت تعٍت الشيء أك طبيعة الشخص Qualitésكيرجع مفهـو مصطلح اٞتودة إذل الكلمة الالتينية )
عرفت اٞتمعية األمريكية لرقابة  1983كدرجة صالحو، ككانت تعٍت قدٯتنا الدقة كاالتقاف، كيف عاـ 

( اٞتودة بأهنا السمات كا٠تصائص الكلية للسلعة أك ا٠تدمة اليت تطابق قدرهتا على ASQC) اٞتودة
 (.15،ص1998الوفاء با١تطلوب أك اٟتاجات الضمنية )فريد،

 (.15،ص2010ككما يرل البعض بأف اٞتودة ىي الكفاءة، كما أهنا تعرب عن الفاعلية.)اٟتريرم، 
 كذكر رضواف بعض التعريفات للجودة منا:
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تعريف )جوراف( اٞتودة بأهنا )ا١تالئمة لالستخداـ( أم كلما كانت ا٠تدمة أك السلعة ا١تصنعة مالئمة 
 الستخداـ ا١تستفيد كلما كانت جيدة.

 ك يعرفها)كركسيب( بتعريف يشًتط فيو ثالثة شركط لتحقيق اٞتودة:
 الوفاء با١تتطلبات -
 انعداـ العيوب -
 مرة ككل مرة تنفيذ العمل بصورة صحيحة من أكؿ -

كيعرفها )دٯتنغ( بتعريف ٥تتصر كلكنو يكاد ٬تمع التعريفُت إذ يقوؿ إف اٞتودة ىي ٖتقيق احتياجات 
 (.14،ص2012كتوقعات ا١تستفيد حاضران أك مستقبالن.)رضواف،

كيعرفها الببالكم بأف مفهـو اٞتودة يشَت إذل ثقافة جيدة يف التعامل مع ا١تؤسسات اإلنتاجية لتطبيق 
 (.4،ص1996بالكم،يَت تتسم باالستمرارية لضماف جودة ا١تنتج كجودة العلمية االنتاجية )البمعاي

 كيذكر الشافعي ٣تموعة من التعاريف للجودة منها:
 ىي درجة التميز، كجعل الشيء كما ٬تب أف يكوف عليو، كىي مطابقة الشيء لالحتياجات. -
 وؽ.ىي تقدصل ٥ترجات ذات كفاءة تتفق مع احتياجات س -
 ىي ا١تالئمة لالستعماؿ كمقابلة القيمة ١تا يدفع.  -
 ىي ا١تستول من التميز الذم ٯتكن قبولو من كل من البائع كا١تشًتم. -
 ىي ا١تطابقة ١تواصفات متفق عليها بتكلفة مقبولة -
 ىي إٚتاؿ ا١تالمح كا١تواصفات اليت ٘تيز منتج أك خدمة كٯتكن أف يتحقق عن طريقها حاجة معلومة -

 )معينة(
ىي ٖتقيق كٕتاكز أماؿ )توقعات( العميل بتكلفة يشعر العمالء معها ْتصو٢تم على قيمة مناسبة  -

 (.82 -81،ص2006)الشافعي،
كمن خالؿ التعريفات السابقة يعرؼ الباحث اٞتودة باهنا: أتقاف إ٧تاز االعماؿ كالوفاء با١تتطلبات دكف 

 ظهور عيوب يف ا١تنتج.
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 الشاملة:ب. مفهوم الجودة 
تعريف اٞتودة الشاملة: من ا١تعركؼ بأنو ال يوجد ٙتة تعريف متفق عليو كذك قبوؿ عاـ، إال أف ىناؾ 

 بعض التعاريف اليت أظهرت تصور عاـ ١تفهـو اٞتودة الشاملة كمنها:
منظمة اٞتودة الربيطانية عرفت اٞتودة الشاملة على أهنا "الفلسفة اإلدارية للمؤسسة اليت تدرؾ من 

ال٢تا ٖتقيق كل من احتياجات ا١تستهلك ككذلك ٖتقيق أىداؼ ا١تشركع معنا خ
 (.72،ص2000)٤تمود،

كعرفت بأهنا اسًتاتيجية  إدارية ترتكز، على ٣تموعة من القيم، كتوفر الوقت كاٞتهد كرضا الزبوف، 
ات الفكرية كتستمد حركتها من ا١تعلومات اليت نتمكن يف إطارىا من استثمار كتوظيف ا١تواىب كالقدر 

 (.20،ص2010للعاملُت يف ٥تتلف مراحل التنظيم من ٗتطيط كمتابعة)البادم،
( بأهنا فلسفة إدارية معاصرة جوىرىا نظاـ شامل للجودة يستلهم 130،ص2007كعرفها )٤تمد،

توقعات العمالء)الداخلُت كا٠تارجُت( يستهدؼ التحسُت ا١تستمر للعمليات من خالؿ فرؽ عمل 
مسؤكلية تضامنية لكافة اإلدارات كاألقساـ كفرؽ العمل كاألفراد العاملُت إلشباع  مدربة تقـو على

حاجات كتوقعات العمالء، كيشمل نطاؽ اٞتودة الشاملة كافة مراحل التشغيل منذ التعامل مع ا١توارد 
 كمركرنا بعمليات التشغيل حىت التعامل مع العميل سواء كاف مستهلك أك مستفيد ٓتدمة أك فكرة(.

( ا١تذكور يف عليمات بأهنا "خلق ثقافة متميزة يف األداء حيث يعمل  sehczerك عرفها سيهكًت )
كافة أفراد التنظيم بشكل مستمر لتحقيق توقعات ا١تستهلك كأداء العمل مع ٖتقيق اٞتودة بشكل 

 (.18،ص2004أفضل كبفعالية كيف اقصر كقت ٦تكن" )
يدة أك عرؼ متأصل كشامل يف أسلوب القيادة كالتشغيل ١تنظمة كمنظمة التقييس العا١تية تعرفها بأهنا عق

ما هبدؼ التحسُت ا١تستمر يف األداء على ا١تدل الطويل من خالؿ الًتكيز على متطلبات كتوقعات 
الزبائن مع عدـ إغفاؿ متطلبات ا١تسا٫تُت كٚتيع أصحاب ا١تصاحل اآلخرين. 

 (22،ص2005)العزاكم،
 دة تعريفات للجودة الشاملة كمنها( ع24،ص2012كقد ذكر )رضواف،

تعريف تونكس بأهنا اشًتاؾ كالتزاـ اإلدارة كا١توظف يف ترشيد العمل عن طريق توفَت ما يتوقعو العميل  -
 أك ما يفوؽ توقعاتو. 
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 كعرفها أكماجونو بأهنا استخدامات العميل ا١تقًتنة باٞتودة كإطار ٕتربتو هبا. -
بأهنا نظاـ إدارم يضع رضا العماؿ على رأس قائمة األكلويات بدالن كقد حدد كوؿ اٞتودة الشاملة  -

من الًتكيز على األرباح ذات األمد القصَت، إذ أف ىذا االٕتاه ٭تقق أرباحنا على ا١تدل الطويل اكثر 
 ثباتنا كاستقرارنا با١تقارنة مع ا١تدل الزمٍت القصَت.

ة الشاملة ىي العملية اليت تسعى ألف فإف اٞتود Britishrail ways boardككفقنا لتعريف  -
ٖتقق كافة ا١تتطلبات ا٠تاصة بإشباع حاجات ا١تستهلكُت ا٠تارجيُت ككذلك الداخليُت باإلضافة إذل 

 .ا١توردين 
كٯتكن أف يعرؼ الباحث اٞتودة الشاملة بأهنا : فلسفة كاسًتاتيجية أداريو لقيادة منظمة ما هبدؼ 

العمل لتحقيق كافة متطلبات كحاجات ا١تستهلكُت ا٠تارجيُت كالداخليُت الًتشيد كالتحسُت ا١تستمر يف 
 كا١توردين بفعالية كيف اقصر كقت ٦تكن.

 ج. مفهـو اٞتودة الشاملة يف التعليم اٞتامعي
اٞتودة الشاملة يف ا١تؤسسات الًتبوية ىي: ٚتلة اٞتهود ا١تبذكلة من قبل العاملُت يف اجملاؿ الًتبوم لرفع 

ج الًتبوم كىو )الطالب(، ٔتا يتناسب مع متطلبات اجملتمع، كٔتا تستلزمو ىذه اٞتهود من مستول ا١تنت
تطبيق ٣تموعة من ا١تعايَت كا١تواصفات التعليمية كالًتبوية الالزمة لرفع مستول ا١تنتج الًتبوم من خالؿ 

 تضافر جهود كل العاملُت يف ٣تاؿ الًتبية.
 اجملاؿ الًتبوم التعليمي )أداء العمل بأسلوب صحيح متقن كمن ىنا يقصد بإدارة اٞتودة الشاملة يف

كفق ٣تموعة من ا١تعايَت الًتبوية الضركرية لرفع مستول جودة ا١تنتج التعليمي بأقل جهد ككلفة ٤تققنا 
األىداؼ الًتبوية التعليمية، كأىداؼ اجملتمع كسد حاجة سوؽ العمل من الكوادر ا١تؤىلة علمينا)دٯتنغ 

،  (48،ص2009كىاغسًتـك

كاٞتودة الشاملة يف التعليم اٞتامعي: ىي فلسفة إدارية جديدة لقيادة اٞتامعات ترتكز على إشباع 
حاجات الطالب كاجملتمع احمليط، كٖتقق للجامعة النمو كالتطور ا١تستمرين كتوصلها إذل ٖتقيق أىدافها 

ثي كتؤدم يف النهاية إذل التفوؽ كىي تضمن الفعالية العظمى كالكفاءة ا١ترتفعة يف اٟتقل العلمي كالبح
كالتميز كا١تنافسة كتشمل اٞتودة الشاملة يف اٞتامعة ٚتيع الكليات كاإلدارات كالعاملُت كالطالب 
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ا١تستفيدين من عمليات التحسُت ا١تستمر كا١تستفيدين من ٥ترجات ىذا 
 (77،ص2010القطاع)البادم،

 معنى الجودة الشاملة في الجامعات: -

شاملة ىي طريقة حياة داخل اٞتامعة أك الكلية، كالفكرة األساسية ىي زراعة عمليات إف اٞتودة ال
اٞتودة يف ثنايا عمليات التعليم حىت تستطيع اٞتامعة أف تنظم العملية التعليمية كتواجهها بدالن من ٣ترد 

 البحث فقط عن اٞتودة يف ا١تخرجات بعد انتهائها.

ع من الشراكة يف العمل األكادٯتي بُت ٚتيع األطراؼ داخل أف عملية اٞتودة هبذا ا١تعٌت تعد نو 
اٞتامعة، كىي أشبو بعمليات النقد الذايت ا١تنظم، كما أهنا مشاركة كا٩تراط يف عملية التحسُت ا١تستمر 

 (10،ص1996للعملية التعليمية )البيالكم،

كن قطاع التعليم اٞتامعي من كيشار إذل اٞتودة الشاملة يف ٣تاؿ التعليم اٞتامعي أهنا طريقة رئيسية ٘ت
إدارة كافة جوانب اٞتودة التعليمية يف مؤسساتو اليت ٗتضع لنظاـ دقيق يف ا١تتابعة كالفحص 

 (64،ص2005ا١تتزايد.)السباعي،

كٯتكن النظر إذل اٞتودة الشاملة على أهنا عبارة عن نظاـ يتم فيو التفاعل بُت مدخالت التعليم ا١تتمثلة 
سية، الطلبة، ا١توظفُت، االداريُت كا٢تيئة التدريسية(، كبُت ا١تخرجات ا١تتمثلة يف الكوادر يف )ا١تناىج الدرا

( 19،ص2010ا١تتخصصة من )ا٠تر٬تُت، كا١تستفيدين من نظاـ التعليم كا١تؤسسات احمللية()على،
ة عن االلتزاـ كتعرؼ )عباس( إدارة اٞتودة الشاملة يف التعليم اٞتامعي "بأف تكوف اإلدارة اٞتامعية مسؤكل

بطريقة عمل من أجل تطوير شامل كمستمر يقـو على جهد جامعي بركح الفريق، كيتضمن ذلك كافة 
٣تاالت النشاط على مستول اٞتامعة أك الكلية أك القسم العلمي، كتوجو ىذه الطريقة ٨تو الطالب 

دة، كاىتماـ القيادة هبا كتقدصل للتحسُت ا١تستمر، كيعٍت ذلك التزاـ اإلدارة اٞتامعية كىيئة التعليم باٞتو 
الربامج التدريبية لرفع الكفاءة، كاستخداـ األدكات كاألساليب اإلحصائية يف التحليل، كطرؽ فعالة يف 

 (.76،ص2002التقوصل،)عباس،

كبالتارل فإف إدارة اٞتودة الشاملة يف التعليم العارل تعٍت القياـ بتوجيو كافة األنشطة كالعمليات 
كاإلدارية كا١تالية( على كافة ا١تستويات يف منظومة التعليم العارل إلشباع رغبات العمالء  )األكادٯتية
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)سوؽ العمل، كالطالب( عن طريق التطوير كالتحسُت ا١تستمر ٞتودة ا٠تدمة ا١تقدمة للطالب للحصوؿ 
ة على على خريج ذم كفاءة عالية يطلبو سوؽ العمل، كذلك ٓتلق بيئة ثقافية تنظيمية جديدة قائم

االلتزاـ ٔتبدأ التوجو للعميل )الطالب كسوؽ العمل(، كالتزاـ اإلدارة بالتحسُت ا١تستمر ٔتبدأ ا١تشاركة 
اٞتماعية، كتقوصل مالئمة كافة األكضاع األكادٯتية كاإلدارية كا١تالية ٔتا يتفق كمدخل إدارة اٞتودة 

 (.79-78،ص2010الشاملة)البادم،

د يف ٣تاؿ التطبيق الفعلي البد من توافر ٜتسة مالمح أك صفات كحىت يكوف للجودة الشاملة كجو 
للتنظيم الناجح إلدارة اٞتودة الشاملة يف الًتبية، من أجل الوصوؿ اذل جودة متطورة كمستدامة كذات 

،  (.47،ص2009منحٌت دائم الصعود، كىذه ا١تالمح ىي: )دٯتنغ كماغسًتـك

ع كل منهم ّتهده كثقلو ٕتاه األىداؼ االسًتاتيجية، * حشد ٚتيع العاملُت داخل ا١تؤسسة ْتيث يدف
 كل فيما ٮتصو.    -دكف استثناء-للمؤسسة مع التزاـ الكل 

 * الفهم ا١تتطور كا١تتكامل للصورة العامة، كخاصة بالنسبة ألسس اٞتودة ا١توجهة إلرضاء متطلبات
 للعمل.العميل كا١تنصبة على جودة العمليات كاإلجراءات التفصيلية كاليومية 

 * قياـ ا١تؤسسة على فهم العمل اٞتماعي.
 * التخطيط ألىداؼ ٢تا صفة تتحدل ا١تؤسسة، كتلـز ا١تؤسسة كأفرادىا بارتقاء ملحوظ يف نتائج جودة

 األداء.
 من خالؿ استخداـ أدكات -القائمة على أسس مدركسة كعملية–* اإلدارة اليومية ا١تنظمة للمؤسسة 

 القدرة على اسًتجاع ا١تعلومات كالبيانات )التغذية الراجعة(.مؤثرة كفعالة لقياس 
كيرل الباحث أف عمليات التطوير كالتحسُت ا١تستمرة يف تطبيق معايَت اٞتودة الشاملة يف التعليم 
اٞتامعي تشمل ٚتيع الكليات كاإلدارات كا٢تيئة التدريسية كالطلبة كالعاملُت، كعلى ضوء ذلك ٯتكن 

دة الشاملة يف التعليم اٞتامعي باهنا" نظاـ ادارم داخل اٞتامعة يساعد على تنظيم للباحث تعريف اٞتو 
العملية التعليمية كتوجيهها، كاشراؾ ٚتيع االطراؼ يف عملية التطوير كالتحسُت ا١تستمر للرفع من 

مع ككل مستول جودة ا١تنتج التعليمي بأقل جهد ككلفة ٤تققان االىداؼ الًتبوية التعليمية كاىداؼ اجملت
 كسد حاجة سوؽ العمل من الكوادر ا١تؤىلة علميان"
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 . فوائد الجودة الشاملة في التعليم الجامعي:2-1-2

ٯتكن القوؿ بصفة عامة أف فوائد إدارة اٞتودة الشاملة عديدة للمؤسسات بصفة عامة كمنها ا١تؤسسات 
على إ٬تاد ا١تناخ التنظيمي التعليمية كىي تنحصر يف ٣تالُت: داخلي كخارجي، حيث تساعد داخلينا 

ا١تالئم كيساعد على االستجابة السريعة لالحتياجات كالتوقعات، كتركز على األنشطة اليت تليب 
اٟتاجات كما تساعد على اجراء التحسينات بطريقة منتظمة تزيد من الفعالية، كعلى اٟتث على 

على عمليات التحسُت عندما تكوف استخراج القدرات الكامنة ألفرادىا كاستعما٢تا، كما أهنا تركز 
النتائج غَت مقبولة. أما بالنسبة للمجاؿ ا٠تارجي فهي تستويف معايَت ضماف اٞتودة مثل كضوح 
األىداؼ، كالبنية اإلدارية الفعالة، كتوفَت ا١تصادر ا١تالئمة كالكافية إل٧تاز األىداؼ، ككجود الشواىد 

ككجود الدالئل على االىتمامات كالطموحات قد  على القدرة على االستمرار يف إ٧تاز األىداؼ،
أخذت يف اٟتسباف يف الربامج ا١توضوعة باإلضافة إذل ٗتفيض شكاكل ا١تستهلكُت أك ا١تستفيدين 

 (.153،ص2009كٮتفض شكاكل العاملُت كزيادة الرضا من ا١تستفيدين)عبد العليم كالشريف، 

 ات سيؤدم ذلك إذل ٖتقيق ٚتلة من الفوائدكإذا ما مت تطبيق إدارة اٞتودة الشاملة يف اٞتامع
 كاليت منها:

 * التعرؼ على متطلبات اجملتمع كاحتياجات األفراد كالوفاء بتلك االحتياجات.
 * الشركع يف أداء األعماؿ بشكل صحيح كيف أقل كقت، كأقل جهد، كأقل تكلفة.

 كالصدؽ كالدقة يف اإل٧تاز كاإلٯتاف* تنمية العديد من القيم األخالقية كالفضائل اليت تتعلق باإلخالص 
 بالعمل اٞتماعي ا١تشًتؾ.

 * ٖتسُت ٝتعة ا١تؤسسة التعليمية يف نظر األساتذة كا١تعلمُت، كالطالب، كأفراد اجملتمع احمللي.
 * ٖتقيق الًتابط  اٞتيد كاالتصاؿ الفعاؿ بُت االقساـ كاالدارات كالوحدات ا١تختلفة يف ا١تؤسسات

 التعليمية.
 (.114،ص2010ة الرقابة الفعالة كا١تستمرة لعملية التعلم كالتعليم.)زيداف،* تنمي

 ( الفوائد التالية: 55،ص2007ك يرل السامرائي)

 * زيادة الكفاءة اإلنتاجية للمؤسسات التعليمية بالتخلص من حاالت اإلىدار إذل أقصى حد ٦تكن.
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 * توفَت مناخ تنظيمي يرضى عنو ٚتيع العاملُت
 ة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي:. أىمي2-1-3

فرضت العديد من التحديات كالقضايا اليت تواجو العملية التعليمية ضركرة أف يكوف توجو جديد يتوافق 
كيتعامل مع ىذه التحديات بالشكل الذم ٭تقق التطوير يف ٥ترجات العملية التعليمية، حيث أخذت 

متنوعة ألحداث ىذا التغيَت كالتطوير يف ٣تاؿ التعليم كقد  العديد من الدكؿ على مستول العادل بآليات
ركزت غالبية الدكؿ على ٖتقيق هنج اٞتودة الشاملة يف التعليم كيأيت ذلك من خالؿ منطلق أ٫تية اٞتودة 
الشاملة كما يًتتب على تطبيقها من نواحي إ٬تابية ٗتدـ العملية التعليمية، كيساعد كثَتنا على ٖتوؿ 

يمي إذل األفضل من خالؿ التحسُت كالتطور ا١تستمر ليس للعملية التعليمية كالًتبوية الفكر التعل
( كمن العناصر اليت ترتبط بأ٫تية 105،ص2010فحسب، بل كذلك للجانب اإلدارم)البادم، 

 اٞتودة الشامل يف التعليم ما يلي: 

 * تؤدم إذل زيادة إنتاجية ا١تتعلمُت.
  بالتدريس من خالؿ إدارة اٞتودة.* تعمل على ٖتسُت أداء القائمُت

 * تعمل على تقليل األخطاء يف العمل العلمي كاإلدارم كبالتارل تقود إذل خفض التكاليف ا١تادية.
 * تعمل على توفَت اإلمكانات كالتسهيالت الالزمة إل٧تاز العمل.

 العمل.* تعمل بفلسفة علمية تقـو على أساس ربط العملية التعليمية باحتياجات سوؽ 
 * ترابط األداء، حيث تداخل العمل اٞتماعي مع القيادة الفعالة مع الرؤية ا١تشًتكة يؤدم إذل جودة

 ا١تنتج التعليمي.
 * من أ٫تيتها أهنا تراعي بشكل مباشر احتياجات ا١تستفيدين.

 ،  (.63-62،ص2009* تساعد يف توفَت قاعدة بيانات علمية كإدارية متكاملة.)دٯتنغ كماغسًتـك
 ( أ٫تية اٞتودة الشاملة يف التعليم ٔتا يلي:105،ص2010كذكر البادم)

 * االىتماـ كالًتكيز على متطلبات ا١تستفيد.
 * ا١تشاركة على كافة ا١تستويات.

 * منهجية قياس النتائج احملققة باألىداؼ احملددة.
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 * االقتناع كالدعم من اإلدارة العليا
 * التحسُت ا١تستمر

كتكمن أيضان أ٫تية اٞتودة الشاملة يف التعليم عندما تأخذ ا١تؤسسة التعليمية )اٞتامعات( بتطبيق أسلوب 
اٞتودة يف إ٧تاز مهامها، فإف ذلك سيؤدم إذل ٖتسُت جودة عملياهتا، كتنمية مهارات العاملُت كتطوير 

ليمية، كتقليل األخطاء، فضالن ا١تهارات القيادية ١تديرم الوحدات كاألقساـ العاملة يف ا١تؤسسات التع
عن إ٬تاد مناخ علمي أفضل كتصبح الرؤية كاضحة لكل أجزاء ا١تؤسسة التعليمية )اٞتامعات(كالًتكيز 
على تطوير العمليات أكثر من ٖتديد ا١تسؤكليات كيؤدم إذل تقليل الفاقد يف التعليم 

 (.   22،ص2007)اٟتريرم،

تعليم اٞتامعي تتمثل يف منهج عمل لتطوير شامل مستمر يقـو على ك٢تذا فإف إدارة اٞتودة الشاملة يف ال
جهد ٚتاعي بركح الفريق كىو منهج يشمل كافة ٣تاالت النشاط على مستول اٞتامعة كالكلية. كذلك 

 من خالؿ انتهاج ثقافة تنظيمية جديدة قائمة على األسس التالية:

 * االلتزاـ ٔتبدأ التوجيو بالعميل
 العليا بالتحسُت ا١تستمر يف جودة ا٠تدمة التعليمية * التزاـ اإلدارة 

 * االلتزاـ ٔتبدأ ا١تشاركة ٞتميع كحدات اٞتامعة كالعاملُت كالطالب كالعمالء.
 *تقوصل مالءمة كافة األكضاع األكادٯتية كاإلدارية كا١تالية ٔتا يتفق كفلسفة اٞتودة الشاملة

 (.132،ص2009)الرشدم،
 ملة في التعليم الجامعي:. أىداف الجودة الشا2-1-4

 (161،ص2013إف تطبيق نظاـ إدارة اٞتودة الشاملة يف اٞتامعات سيؤدم إذل: ) فرج كالفقهي،

إدارينا: ٖتديد األىداؼ كرسالة اٞتامعة كالكليات بشكل كاضح، توثيق العمليات اإلدارية كتثبيتها،  -أ
ارية كتوضيح األدكار ا١تختلفة، كٖتسُت عملية كٖتليل كتطوير العمليات اإلدارية، كتوضيح اإلجراءات اإلد

 االتصاؿ، كتوفَت ا١تعلومات كتسهيل عملية اٗتاذ القرار كٖتسينها.

أكادٯتينا: توفَت البيئة ا١تناسبة للتعليم كالتعلم، كٖتسُت نوعية ا٠تدمات التعليمية ا١تقدمة ككفاءهتا،  -ب
 ا١تدرسُت عن طريق القياـ بعملية التدقيق ا١تستمرة. كا١تراقبة احملكمة للعمليات التعليمية، كزيادة خربة
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-95،ص2006ك ٯتكن إف تربز أىداؼ إدارة اٞتودة الشاملة يف التعليم اٞتامعي  فيما يلي: العطار) 
97.) 

 * معاكنة مؤسسات التعليم على تطوير أدائها كجودة كل من ا١تدخالت كالعمليات كا١تخرجات.

مؤسسات التعليم اٞتامعي، سواء كاف ٤تلينا أك عا١تينا لتلبية حاجات السوؽ * زيادة الثقة العامة يف أداء 
 احمللي.

* ٖتقيق مبدأ الوضوح كالصراحة كالشفافية حوؿ مستول مؤسسات التعليم اٞتامعي كالعارل، كخاصة 
 فيما يتصل ٔتستول الربامج اليت تقدمها كالشهادة اليت ٘تنحها.

لتعليم اٞتامعي على التعرؼ على مواضع ا٠تلل يف النظم التعليمية * مساعدة كافة العاملُت ٔتؤسسات ا
 هبا، كٖتديد األسباب اليت دعت إذل ا٨تراؼ األداء عن معدلو الطبيعي.

 * إدراؾ أ٫تية االستثمار األمثل لكل الطاقات كا١توارد يف ا١تؤسسات اٞتامعية، كحشدىا لتحقيق التميز.

يط االسًتاتيجي كأحد مسؤكليتها العامة، كذلك ١تواكبة اٟتاضر * اعتماد إدارة اٞتامعة ١تبدأ التخط
 كمتطلبات ا١تستقبل.

* تشجيع ا١تشاركة يف ا١تسؤكلية ألعضاء ىيئة التدريس كاإلداريُت كالطالب كاآلباء كغَتىم، كتشجيعهم 
 على التحدث ْترية كالعمل دكف خوؼ لتحسُت مستويات األداء.

ب كىيئة التدريس كاإلداريُت حقوقهم كتؤدم إذل فتورىم يف أداء * إزالة اٟتواجز اليت تسلب الطال
 أعما٢تم.

 * ضماف أف تكوف احتياجات الطالب ٖتتل مركز سياسات اٞتامعة أك الكلية كتطبيقاهتا.

* تعمل إدارة اٞتامعة على إتاحة الفرص ٢تيئة التدريس كالعاملُت للمسا٫تة يف ا١تناقشات اٞتماعية، 
 كتقييمها، حيث يعترب ذلك مفتاح القيادة الناجحة لإلدارة الًتبوية للجامعات. كالتخطيط لألنشطة

* إف إدارة اٞتودة الشاملة تعمل على توفَت قاعدة علمية كتكنولوجية أصيلة متطورة تستند إذل نظاـ 
ا يف مواجهة أعباء كٖتديات اٟتاضر كا١تستقبل.   تربوم حديث يقف سدن
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على توفَت التدريب لكل فرد من ىيئة التدريس كاإلداريُت كالطالب،  * تعمل إدارة اٞتودة الشاملة
 كمساعدهتم يف استخداـ التقنيات، كحثهم على اإلبداع كاالبتكار كالتجديد.

* يضمن العمل بإدارة اٞتودة الشاملة عملية ا١تراقبة كا١تتابعة، كذلك عرب آلية التقوصل الذايت، حيث يتم 
النظاـ أنفسهم، كبالتارل تتم الرقابة كالتصحيح ذاتينا كىذه اآللية تقـو با١تراجعة التقوصل ٔتعرفة العاملُت ب

ا١تستمرة كالتحقق الدائم للتأكد من أف ا١تخرجات التعليمية تتوافر فيها ا١تواصفات اليت ٭تددىا العمالء 
نتج البشرم )ا١تستفيدكف( مع اقًتاح كسائل االرتقاء بعناصر ا١تنظمة التعليمية للنهوض ٔتستول ا١ت

 للتعليم.

* إضافة ١تا سبق فإشل أشَت إذل أىم ٦تيزات العمل بإدارة اٞتودة الشاملة يف اٞتامعات حيث أف العمل 
هبذه اإلدارة يعمل على حل الكثَت من ا١تشكالت اليت تواجو اٞتامعات كمنها ا١تشكالت ا١تالية 

نية كاإلمكانات كمشاكل األكادٯتيُت كا١تشكالت اإلدارية كمشاكل الربامج كا١تناىج كمشاكل األب
كا١توظفُت كمشاكل متعلقة بفلسفة اٞتامعة كأىدافها، كذلك عرب دراسة ىذه ا١تشكالت كٖتليلها ككضع 
التصورات ا١تقًتحة ٟتلو٢تا عرب ٣تالس اٞتودة يف اٞتامعة كٞتاف تصميم كتنمية اٞتودة، كٞتنة توجيو 

 اٞتودة، كٞتنة القياس كالتقوصل.

ة نظر الباحث ٯتكن أف ٖتقق اٞتودة للجامعة  العمل اٞتماعي التعاكشل  كالوفاء ٔتتطلبات كمن كجه
عملية التدريس كوهنا من أىم الوظائف اليت تؤديها اٞتامعات كمن مث التحسُت ا١تستمر يف أساليب 

ن كطرؽ التدريس ككسائل التقوصل كتصميم مناىج تربوية تالءـ عمليات التعلم، ككذلك التقليل م
األخطاء من منطلق أداء العمل الصحيح من أكؿ مرة الذم يؤدم اذل اٟتصوؿ على رضى ا١تستفيدين 

 من العملية التعليمية.

 . معايير ومؤشرات ومقومات تطبيق الجودة الشاملة في التعليم الجامعي:2-2

استحسانان كإقباال  -حينها -ظهرت أجندة ا١تعايَت يف بدايتها يف الواليات ا١تتحدة األمريكية كقد القت
شديدين، ألهنا استخدمت التقييم لتقارف بُت جودة ا١تدارس كأعطيت نوعان من اإلضاءة ا١تنصفة، 

 (.60،ص2011كساعدت على رفع ٖتصيل كل الطالب كإ٧تازىم.)األمَت كالعواملو،
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 . معايير ومؤشرات الجودة الشاملة في التعليم الجامعي :2-2-1

ات ك٤تاكر اٞتودة الشاملة كفهمها أكذل ا٠تطوات الرئيسة يف ٖتقيق تطبيق اٞتودة تعد معرفة معايَت كمؤشر 
 الشاملة، كرغم تعدد تلك ا١تعايَت كا١تؤشرات كاحملاكر إال أنو ٯتكن ٖتديد أ٫تها باآليت: 

عضو ىيئة التدريس: ليس ىناؾ خالؼ حوؿ الدكر ا١تهم الذم يقـو بو عضو ىيئة التدريس يف   -أ
ية التعليمية، كٖتقيق أىداؼ الكلية اليت يعمل هبا، كيقصد ّتودة عضو ىيئة التدريس تأىيلو إ٧تاز العمل

العلمي، األمر الذم يسهم حتمنا يف إثراء العملية التعليمية كفق الفلسفة التعليمية اليت يرٝتها اجملتمع. 
 (.161ص2013)فرج كالفقهي،

لية عن متطلباهتا من أعضاء ىيئة التدريس كاف كينبغي اف يكوف لدل اٞتامعات معلومات دقيقة كتفصي
تتخذ االجراءات الضركرية لتوفَت العدد ا١تطلوب منهم ٔتا يناسب ٥تتلف االختصاصات، كاف تكوف 

 (12،ص2015لديها برامج كآليات للتنمية ا١تهنية ٢تيئة التدريس ٔتا ٭تقق أىدافها.)جالؿ ٤تمد،

ىيئة التدريس يف االرتقاء ٔتستول العملية التعليمية  كىنالك اتفاؽ حوؿ الدكر الذم يقـو بو عضو
كٖتقيق االىداؼ ا١تتوخاة منها، فمهما بلغت الربامج التعليمية من تطور يف ا٠تدمات الًتبوية كالتعليمية 
كمهما بلغت من جودة، فأهنا ال ٖتقق الفائدة ا١ترجوة منها، اذا دل ينفذىا مدرسوف اكفاء مدربوف تدريبان  

مؤىلُت تأىيالن تربويان كاكادٯتيان كثقافيان، كعليهم التعرؼ على االٕتاىات العا١تية ا١تعاصرة كافيان، ك 
كالتوجهات ا١تستقبلية يف ٣تاؿ التعليم، كاال١تاـ بتكنولوجيا االتصاؿ كا١تعلوماتية، كاستعماؿ التقنيات 

ارات كالكفايات الالزمة اٟتديثة كأدراكهم أل٫تية التدريب يف رفع مستول االداء بفعل اكتساب ا١ته
للتدريس، كاساليب تنمية التفكَت االبداعي كضركرة اعتماده مع طلبتهم كتنمية االٕتاىات السليمة ٨تو 
قيمة العمل الذم يقوموف بو من الناحيتُت الوظيفية كاالجتماعية، كتنمية مهارات ادارة الوقت، كصناعة 

(، 106،ص2015ات االخرل)العيساكم كالبو٤تمد،الرب٣تيات، كاستعماؿ االنًتنت، كمصادر ا١تعلوم
كيرل شارع آؿ كدياف "أنو البد لضماف جودة عضو ىيئة التدريس من تأصيل قيمة ا١تواصفات كا١تعايَت 
ا١تطلوبة للتعيُت، مث يعقبها التوجيو، كذلك قبل الولوج على الطلبة يف قاعة الدرس كىو ما يسمى يف 

(، أف ا١تعايَت كالقياس ىي الطريق للجودة، كأنو Recruitment & Orientationعلم اإلدارة)
 ٯتكن تقسيم ا١تواصفات ا١تطلوبة بعضو ىيئة التدريس إذل ثالثة مواصفات رئيسية:
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* مواصفات السالمة التأىيلية: أف يكوف ألعضاء ىيئة التدريس ٪توذج شهادة سالمة يشهد بتوفر 
 اٞتوانب الرئيسية الثالثة التالية:

 الظاىرم: كيشمل حسن ا١تظهر كا٢تنداـ كاالىتماـ با١تظهر ا٠تارجي.أ. الشكل 

 ب. سالمة اٟتواس: اليت تشمل السمع، كالنطق، باستثناء النظر يف التخصصات النظرية البحتة.

ج. التوازف النفسي: فجودة أعضاء ىيئة التدريس كإف كانوا متمكنُت من ٗتصصاهتم ال تتم إال بتوفر 
 ذلك التوازف.

 صفات التمكن ا١تهارية: كٯتكن تقسيم ا١تهارات ا١تقصودة ىنا إذل ثالث مهارات رئيسة ىي:* موا

 العرض كاإللقاء، ىضم ا١تعلومات كنقل األحاسيس، كالتقوصل كالقياس.

* مواصفات اإلدارة القيادية: فمن الضركرم لضماف جودة عضو ىيئة التدريس أف يتمتع بالكفاءة 
 (.303،ص2015خال٢تا أف يقود طلبتو يف طريق العلم كا١تعرفة)القيادية اليت يستطيع من 

الطالب: الطالب ىو حجر الزاكية يف العملية التعليمية اليت من أجلو أننشئت، كنقصد هبا: مدل  -ب
تأىيلو يف مراحل ما قبل ا١ترحلة اٞتامعية علمينا كثقافينا كنفسينا، حىت يتمكن من استيعاب دقائق ا١تعرفة، 

طلبات تأىيلو، كبذلك نضمن أف يكوف ىؤالء الطالب من صفوة ا٠تر٬تُت القادرين على كتكتمل مت
 االبتكار كا٠تلق كتفهم كسائل العلم كادكاتو.

( أف الطلبة ىم بؤرة االىتماـ يف التعليم اٞتامعي، كذلك ألف 10،ص2010كيذكر)االغا كاالغا،
ذلك االىتماـ ٔتا توصلت إليو النظريات  العملية التعليمية برمتها قد بنيت من أجلهم، كمن دكاعي

اٟتديثة من أف الًتكيز على الطلبة يعترب ركيزة أساسية يف توجيههم ٨تو مستقبل يليب حاجاهتم كرغباهتم، 
 كذلك ٔتا يواكب التطورات العصرية يف انفتاح الطلبة على ضركرات حياهتم اٟتاضرة كا١تستقبلية.

-19،ص2016تبطة هبذا احملور كما ذكرىا الربيعي كأٛتد ك٣تدم)كتتعدد معايَت كمؤشرات اٞتودة ا١تر 
 ( ككما يلي" :20

* ا١تؤشر األكؿ: انتقاء الطلبة ٘تثل يف سياسة قبوؿ الطلبة كىو إحدل ا١تمارسات الشائعة يف اٞتامعات 
 كالكليات، الف اٞتامعات اليت تنتقي طلبتها تتميز على اٞتامعات االقل انتقاء.
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ة كقبو٢تم ٯتثل ا٠تطوة االكذل يف جودة التعليم اٞتامعي، يليها التفاعل اال٬تايب بُت الطلبة اف انتقاء الطلب
كىيئة التدريس كالقيادة االدارية يف اٞتامعة، كىذا التفاعل يشمل قاعات الدرس، كاجملتمع، كاالنشطة 

استعدادىم علميان  الالمنهجية، كيتم االنتقاء من خالؿ اختبارات االستعدادات الدراسية لتحديد مدل
 كذىنيان لالستيعاب كاالستفادة من العملية التعليمية.

* ا١تؤشر الثاشل: نسبة عدد الطلبة لعضو ىيئة التدريس، ك٬تب أف تكوف ىذه النسبة يف حدكد مقبولة 
 تتحقق فيها الكفاءة كالفاعلية للعملية التعليمية.

ٔتعدؿ االنفاؽ على كل طالب كيعد ىذا ا١تؤشر  * ا١تؤشر الثالث: متوسط تكلفة الطالب، تقاس اٞتودة
مهمان للجودة، إال انو ليس ا١تؤشر الوحيد لقياس اٞتودة، الف نوعية االدارة، كالتشغيل كالتوجيو كالتحكم 

 كالتنشيط كالتحفيز كالكفاءة اجملتمعية كا١تؤسسية كل ذلك يدخل كعوامل مؤثرة يف نوع األنفاؽ.

ليت تقدمها اٞتامعة كالكلية لطلبتها اليت تشمل ا٠تدمات الصحية كاالقساـ * ا١تؤشر الرابع: ا٠تدمات ا
 الداخلية، كا١تعونات ا١تالية، كالتوجيو كاالرشاد، كا١توصالت.

* ا١تؤشر ا٠تامس: دافعية الطلبة كاستعدادىم للتعليم يعد من العوامل اليت تتوقف عليها جودة التعليم 
فع قوية لبدء التعلم كاستمراه كحفزه كإتقانو كهتيئة الظركؼ اٞتامعي الف ذلك يؤدم إذل كجود دكا

 ا١تناسبة للمتعلمُت قبل بدء ا١ترحلة الدراسية.

* ا١تؤشر السادس: نسبة ا١تتخرجُت من اٞتامعة كالكلية إذل ٣تموع ا١تقبولُت ضمن ا١تدة النظامية، كنسبة 
 الذين التحقوا منهم بالدراسات العليا.

باط قبوؿ الطلبة اٞتامعيُت ْتسب الكليات كالتخصصات كٔتتطلبات احتياج البلد، * ا١تؤشر السابع: ارت
على أف يكوف ذلك ٥تططان بأسلوب يضمن تدفق ا٠تر٬تُت بالكم كالكيف ضمن سقف زمٍت ٤تدد 

 كمرتبط ارتباطان كثيقان بسياسات البلد االقتصادية كاالجتماعية.

امعي يتطلب رفع كفاءة كجودة التعليم إذل معايَت تقييم * ا١تؤشر الثامن: تقوصل االداء التعليمي اٞت
كاضحة ك٤تددة يسهل استخدامها كالقياس عليها، كعندئذ يستلـز ىيكلة االنشطة كالفعاليات على كفق 

 تلك ا١تعايَت كمستويات االداء.
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يف يف * ا١تؤشر التاسع: مستول ا٠تريج اٞتامعي يًتاكح مستول ا٠تر٬تُت بُت اٞتيد كا١تتوسط كالضع
النواحي العلمية كالعملية، أف نسبة ا١تمتاز كاٞتيد جدان قليلة جدان قياسان إذل حجم الطلبة، كىذا ا١تؤشر 
يشَت إذل تدشل ٥ترجات التعليم اٞتامعي، كاقل تقدير ٬تب أف ينطبق توزيع ا١تنحٌت الطبيعي على 

 ا١تخرجات كمؤشر مقبوؿ ٞتودهتا". 

ودة الربامج التعليمية مشو٢تا كعمقها، كمركنتها كاستيعاهبا ١تختلف الربامج التعليمية: كيقصد ّت -ج
التحديات العا١تية كالثورة ا١تعرفية، كمدل تطويعها ٔتا يتناسب مع ا١تتغَتات العامة، كإسهامها يف تكوين 

ار الشخصية ا١تتكاملة، األمر الذم من شأنو أف ٬تعل طرؽ تدريسها بعيدة ٘تامنا عن التلقُت كمثَتة ألفك
كعقوؿ الطالب من خالؿ ا١تمارسات التطبيقية لتلك الربامج كطرؽ تدريسها. كيالـز الربامج الدراسية 

 ( منها ما يلي" :4،ص2016مكونات ضركرية تساعد يف تنفيذىا على ارض الواقع ذكر أٛتد ابراىيم)

يا أىداؼ ٤تددة تساعد * لكل برنامج من برامج مرحلة الدراسة اٞتامعية األكذل أك برامج الدراسات العل
 يف توجيو العملية التعليمية كا١تشاريع البحثية ٨تو تنمية اإلنساف كتقدـ اجملتمع.

* أف يؤمن الربنامج تعليمان عارل اٞتودة يف مرحليت االجازة كالدراسات العليا حيث إف ا٠تريج يصبح 
يف الوظائف العامة، يف قطاع  مطلوبان كبشدة يف سوؽ العمل سواء أكاف يف الصناعة، يف ا١تهن اٟترة،

 التعليم كمعامل ك٥تتربات البحث...اخل.

 * أف يكوف الربنامج خاضعان للتقييم كا١تراجعة الدكرية كفقان للتطورات العلمية كاٟتاجات االجتماعية.

 * أف يستقطب الربنامج أعضاء ىيئة تدريس ٔتستول عاؿ على صعيد البحث كالتعليم. 

 طالبان يستطيعوف االستفادة من ىذه الربامج. * أف يستقطب الربنامج

* أف يهدؼ الربنامج إذل نشر كتطبيق نتائج األْتاث العلمية كتنمية أشكاؿ كمستويات أخرل من 
 التعليم".

كتعد ا١توازنة بُت االصالة كا١تعاصرة يف اعداد ا١تناىج من حيث ا١تستول كاحملتول كالطريقة كاالسلوب من 
ودة التعليم اٞتامعي كيرتبط ىذا اٞتزء من ا١تعايَت با١تدل الذم ٯتكن فيو للمناىج العوامل ا١ترتبطة ّت

الدراسية اف تنمي قدرة الطالب على ٖتديد كحل مشكالتو، كالفهم كحسن التقدير ٠تصائص ا١تهنة 
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ناىج ك٦تارستها، كالقدرة على االحتفاظ با١تهارة ا١تهنية. اذ اف اكلوية جودة التعليم تستدعي ٖتسُت ا١ت
 (.21،ص2016كاساليب التعليم كالتقوصل كبيئة التعلم)الربيعي كآخركف،

ا١تباشل التعليمية كٕتهيزاهتا: ا١تبٌت التعليمي كٕتهيزاتو ٤تور مهم من ٤تاكر العملية التعليمية، حيث يتم  -د
شاملة يف التعليم، فيو التفاعل بُت ٣تموع عناصره، كجودة ا١تباشل كٕتهيزاهتا، أداة فعالة لتحقيق اٞتودة ال

١تا ٢تا من تأثَت فعاؿ على العملية التعليمية كجودهتا، كيشكل إحدل عالماهتا البارزة. كمن اٞتدير 
بالذكر أف ا١تباشل التعليمية ٔتشتمالهتا ا١تادية كا١تعنوية مثل القاعات، التهوية، اإلضاءة، ا١تقاعد، الصوت 

ك٥ترجاتو، ككلما حسنت كاكتملت قاعات التعليم أثر كغَتىا من ا١تشتمالت تؤثر على جودة التعليم 
 (.161ص2013ذلك بدكره على قدرات أعضاء ىيئة التدريس كالطالب. )فرج كالفقهي،

اإلدارة اٞتامعية كالتشريعات كاللوائح: من الطبيعي أف قيادة إدارة اٞتودة الشاملة تعد أمرنا حتمينا،  -ق
بَت على القائد، فإذا فشل يف إدراكو للمدخل ا٢تيكلي ٨تو كجودة اإلدارة اٞتامعية تتوقف إذل حد ك

إدارة اٞتودة الشاملة، فمن غَت احملتمل اف يتحقق أم ٧تاح، كيدخل يف إطار جودة إدارة ا١تؤسسة 
اٞتامعية جودة التخطيط االسًتاتيجي، كمتابعة األنشطة اليت تقود إذل خلق ثقافة إدارة اٞتودة الشاملة، 

ات كاللوائح اٞتامعية فالبد أف تكوف مرنة ككاضحة ك٤تددة حىت تكوف عوننا إلدارة أما جودة التشريع
اٞتامعة، كعليها مواكبة كافة التغيَتات كالتحوالت من حو٢تا، بوصفها توجد يف عادل متغَت تؤثر كتتأثر 

 بو.

الكتاب التعليمي: كيقصد بو جودة ٤تتوياتو كٖتديثو ا١تستمر ٔتا يواكب التغَتات ا١تعرفية  -ك
كالتكنولوجية ْتيث يساعد الطالب على توجيو ذاتو يف دراساتو، كأْتاثو يف ٚتيع أنواع التعلم اليت 

لب ٤تور تتطلبها اٞتامعة منو، كما ٬تب أف توفر الكتب النشاط التعليمي الذم يكوف فيو الطا
االىتماـ، كيعمل على خلق إتاىات كمهارات ضركرية لديهم، األمر الذم يسهم يف زيادة كعي 
الطالب، كمن مث القدرة على التحصيل الذايت للمعلومات بالبحث كاالطالع ٦تا يثرم التحصيل 

، ( أنو البد من عملية مراجعة مستمرة9،ص2010كالبحث العلمي. كذكر كالن من)االغا كاالغا،
 كذلك لضماف كل ٦تا يلي: 
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ا١تهارات. كتؤكد نتائج الدراسات على أ٫تية  -التعلم الذايت -التفكَت التحليلي -ا١تواءمة -اٟتداثة 
احملافظة على مستول عارل من األ٫تية ا١تعرفية ١توضوعات احملتول، كالتواصل مع اٞتديد يف ذلك نظران 

ا١تعرفة كتطبيقاتو التكنولوجية، ْتيث أصبحت  للتطور الكبَت يف ما حدث ك٭تدث باستمرار على
ا١تساقات الدراسية القدٯتة ال تستوعب تلك التطورات، كاٟتاجة أصبحت ماسة للتعلم من خالؿ 

 موضوعات ْتثية ال موضوعات تلقينيو.

من ىنأ كانت اٟتاجة إذل تغيَت طريقة إقرار ا١تساؽ الدراسي يف جامعاتنا ْتيث تصبح تعتمد 
البحثية بدنال من ا١تالـز أك الكتب الدراسية ا١تعتاد عليها احملاضركف اٞتامعيوف بالطرؽ ا١توضوعات 

 التقليدية القدٯتة.

التمويل كاإلنفاؽ التعليمي: ٯتثل ٘تويل التعليم مدخالن بالغ األ٫تية من مدخالت أم نظاـ تعليمي،  -ز
األساسية، أما إذا توافرت لو ا١توارد ا١تالية  كبدكف التمويل الالـز يقف نظاـ التعليم عاجزنا عن أداء مهامو

الكافية قلت مشكالتو، كصارت من السهل حلها، كال شك أف جودة التعليم على كجو العمـو ٘تثل 
متغَت تابعان لقرار التمويل اٞتامعي يف كل ٣تاؿ من ٣تاالت النشاط، كيعد تدبَت األمواؿ الالزمة للوفاء 

الكبَت يف تنفيذ الربامج التعليمية كا١تخطط ٢تا، ككذلك فإف سوء استخداـ  بتمويل التعليم أمرنا لو أثره
األمواؿ سيؤدم ضمننا إذل تغيَت خطط التعليم كبرا٣تو، األمر الذم يؤثر حتمنا على جودة التعليم كاليت 
ٖتتاج غالبنا على ٘تويل دائم، تكوف مصادره من التمويل اٟتكومي كالذايت، كعائد ا٠تدمات كمراكز 
البحوث كاالستشارات كالتدريب. ٘تويل التعليم مؤشر بالغ اال٫تية كيعد أىم مدخل من مدخالت 
النظاـ التعليمي كبدكنو يقف نظاـ التعليم عاجزان عن اداء مهامو االساسية كعند كفاية التمويل ا١تارل 

ا١تارل)الربيعي تقل مشكالتو كيسهل حلها، كأف جودة التعليم ٘تثل متغَتان تابعان لقدرة التمويل 
 (.22،ص2016كآخركف،

التقوصل كالتطوير يف التعليم اٞتامعي: يتطلب رفع كفاءة التعليم كجودتو، كٖتسُت أداء كافة عناصر  -ح
اٞتودة اليت تتكوف منها ا١تنظومة التطبيقية، كا١تتمثلة بصفة أساسية على الطالب، كا١تعلم كالربامج 

ارة اٞتامعة، ككل ذلك ٭تتاج بالطبع إذل معايَت لتقوصل كل العناصر التعليمية، كطرؽ تدريسها، ك٘تويل إد
بشرط أف تكوف كاضحة ك٤تددة كيسهل استخدامها كالقياس عليها، كىذا يتطلب بدكره تدريب كافة 
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العاملُت با١تنظومة التطبيقية إلدارة اٞتودة الشاملة عليها، مع إعادة ىيكلة الوظائف كاألنشطة كفق ذلك 
 مستويات األداء. ا١تعايَت ك 

كلقد اعتلى التقوصل ٔتختلف أنواعو كمستوياتو مكانة مهمة يف فضاء العمل الًتبوم كالتعليمي يف ظل 
تطور النظريات الًتبوية اٟتديثة، كتوصلها إذل نتائج توضح الدكر اٟتقيقي الواضح منو كا٠تفي يف تسيَت 

و من أىداؼ كغايات كبدكنو يصبح التعليم كالتعلم دفة العملية الًتبوية كالتعليمية، كإ٧تاز ما تصبو إلي
 ٣ترد عملية عشوائية ال تتحدد منجزاهتا، كال يعرؼ من خال٢تا جوانب قوهتا كنواحي قصورىا،

كالتقوصل ىو مقدمة ضركرية بل كأساسية ألم عملية تطويرية يف التعليم اٞتامعي، فالتطوير أمر الـز 
من برامج كأنشطة كإمكانات كطاقات بشرية كمادية؛ إضافة لتحديث ا١تؤسسة اٞتامعية كما ٖتويو 

لالسًتاتيجيات كالوسائل، كالتطوير إما أف يتم ٓتربات ٤تلية، أك ٓتربات أجنبية خارجية)االغا 
 (.13-12،ص2010كاالغا،

إف أساس التعليم اٞتامعي ىو االعتماد على ا٢تيكل األساسي للجامعة كإف تاريخ التعليم اٞتامعي قد 
ر عن حقيقة، كىي ىيكل مقاـك للتغَت، كبذلك فإف تطبيق مدخل إدارة اٞتودة الشاملة يكوف أسف

٦تكنان فقط يف حالة التمكن من إدراؾ ا١تشكالت الرئيسة ٢تذا القطاع، ك٤تاكلة استخداـ ا١تداخل 
اكلة تطبيق اإلدارية اليت تتالءـ مع طبيعة ىذا النظاـ، كىناؾ عدة عوامل ٬تب أخذىا يف االعتبار عند ٤ت

 مدخل إدارة اٞتودة الشاملة يف اٞتامعات كا١تؤسسات العلمية كالتعليمية:

 التحديد الواضح لألىداؼ، حيث إف ا١تبهم لألىداؼ يؤدم إذل المركزية شديدة يف اٗتاذ القرارات. -أ

 االلتزاـ بالتخطيط، ألف غياب خطط العمل احملددة يؤدم إذل ا١تنافسة الداخلية. -ب

 تعاد عن التفويض ا١تعقد للسلطة، حيث يؤدم ذلك إذل صعوبة قياس األداء.االب -ج

التخلص من الطبيعة ا١تنفردة للشخصية العلمية كاليت ٕتعلها تتصف باالعتزاز الزائد بالذات، كال  -د
 تتأىب للعمل ا١تشًتؾ، كلذلك ٬تب تشجيع فرؽ العمل البحثية.

اب التاـ ٢تيكل ٤تدد ٞتمع ا١تعلومات عن األداء حىت توفر نظاـ معلومات متكامل، حيث أف الغي -ق
 (.110-109،ص2010تصبح متاحة أماـ القيادات ا١تختلفة، يعرقل عملية اٗتاذ القرارات)البادم،
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إف اختيار إدارة اٞتودة الشاملة كمدخل يف اٞتامعات لتحسُت مستول جودة ا٠تدمة التعليمية كٖتسُت 
 (137-136،ص2009الرشدم،( مقومات أ٫تهامستول ا٠تر٬تُت يتطلب توافر عدة 

البعد االجتماعي: كا١تقصود بو امتداد رسالة اٞتامعة ْتيث تشمل نواحي اٟتياة االقتصادية  -أ
كالسياسية كاالجتماعية كالعلمية كالتكنولوجية ٦تا جعل من أىم كاجبات التعليم اٞتامعي ىي ْتث 

 حاجات اجملتمع كاالستجابة ١تتطلباتو.

الفكرم: كا١تقصود أف ا٢توية اٟتضارية كااليدكلوجية الفكرية عنصر أساسي يف فلسفة التعليم  البعد -ب
ا بالنسبة لدكره يف توضيح  اٞتامعي، إذ البد أف يكوف منتمينا فكرينا كحضارينا، كالبد أف يكوف كاضحن

 معادل ا٢توية اٟتضارية للمجتمع.

اٞتامعي يصنع من الفرد إنساننا متكامل البناء، )عقليا( البعد اإلنساشل : كا١تقصود بذلك أف التعليم  -ج
 بالعلم كا١تعرفة كالثقافة، )بدنينا( بالًتبية الرياضية، )ركحينا( بالقيم الدينية، )خلقينا( بالًتبية السلوكية.

البعد العلمي: كا١تقصود بذلك أف البحث العلمي عنصر ىاـ كحيوم يف حياة اٞتامعة كمؤسسة  -د
ة حيث انو يعترب من أىم ا١تقاييس ا١تتداكلة لدل قياـ اٞتامعات بدكرىا القيادم يف علمية كفكري

 اجملاالت العلمية كا١تعرفية، كما أف ٝتعة اٞتامعات مرتبطة باألْتاث اليت تنشرىا.

البعد الثقايف: أف الفئة ا١توجهة يف أم ٣تتمع ىي من خر٬تي اٞتامعات ا١تشتغلُت با١تهن الرفيعة   -ق
ا٢تندسة كالتدريس كالصحافة كالتجارة كالكتابة كغَت ذلك، فإذا كانت ىذه الطبقة ال تتمتع كالطب ك 

بقدر من الثقافة أك الفهم ا١تشًتؾ ٟتياة اجملتمع كمشكالتو أك الفهم ألثر علومهم كمهنتهم يف اٟتياة 
 اإلنسانية فإف ذلك خطر كبَت على اجملتمع ككيانو.  

ندما يلتحقوف ٔتؤسسات التعليم اٞتامعي يف حاجة إذل مناخ يطلق البعد العقلي: إف الطالب ع -ك
طاقاهتم الكامنة ك٭ترر عقو٢تم من اسر اٞتمود الفكرم، كيدرهبم على ٦تارسة النقد الذايت القائم على 

 اٟتجة كالدليل ا١تنطقي كالتفكَت اإلبداعي.
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ارة اٞتودة الشاملة  ( "إف ىناؾ مقومات أخرل عند اختيار إد111-110،ص2010كيرل البادم )
كأسلوب عمل كمنهج يف اٞتامعات كا١تؤسسات العلمية لتحسُت مستول جودة ا٠تدمة التعليمية، 

 كٖتسُت مستول ا٠تريج يتطلب توافر ىذه ا١تقومات كىي:

 اىتماـ إدارة اٞتامعة ّتودة مدخالت عملية التعليم اٞتامعي، كالعملية التعليمية نفسها ك٥ترجاهتا. -أ

ا عن احتياجات كتوقعات ىذا السوؽ  أ٫تية -ب توجو إدارة اٞتامعة لسوؽ العمل، حيث تتحرل جيدن
 من ا٠تر٬تُت مع إدراؾ أف ىذه االحتياجات كالتوقعات تتغَت من كقت آلخر. 

ٖتديد مستويات اٞتودة يف كل اجملاالت، كأنشطة األداء، ْتيث تستهدؼ اإلدارة بلوغها من  -ج
 تمر.خالؿ برنامج التحسُت ا١تس

 التدريب كالتعليم لكافة مستويات العاملُت. -د
 االىتماـ بسالمة كجودة الربامج التعليمية. -ق
 االىتماـ بصياغة االختبارات بأسلوب منهجي كموضوعي يف كافة ا١تراحل الدراسية". -ك

 متطلبات تطبيق إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي: -2-2-2

الشاملة بالتعليم اٞتامعي ٮتضع ٞتملة من ا١تتطلبات من أجل ضماف إجرائها من إف تطبيق إدارة اٞتودة 
 جهة كمن جهة أخرل من أجل إ٧تاحها كٖتقيق األىداؼ من اعتمادىا، كمن ا١تتطلبات ما يلي:

التزاـ كل الفاعلُت يف ا١تؤسسة كا٠تارجُت عنها من بُت ا١تعنيُت هبا، باال٩تراط يف برنامج إدارة اٞتودة  -أ
الشاملة كاإلٯتاف ّتدكل ا١تشركع كااللتزاـ بالعمل على تنفيذه، على أف التزاـ اإلدارة العليا ٓتيار اٞتودة 
٬تب أال يكوف التزامنا قولينا فقط كلكن أف يصحبو كعي شامل باستحقاقات ىذا ا٠تيار كالصعوبات 

ات التطبيق ا١تعنوية من إ٬تاد رؤية اليت من ا١تمكن أف تواجو ا١تؤسسة عند التطبيق، مث التزاـ كامل ٔتتطلب
-241، ص2011كاضحة كأىداؼ كقيم مث توصيلها إذل ٚتيع طبقات العمل يف ا١تؤسسة)٣تيد، 

243) 

إرساء ثقافة اٞتودة الشاملة با١تؤسسة باعتبار ىذه الثقافة هنجنا للحياة العامة تشمل ٖتسُت اإلدارة  -ب
 ق كتعترب الزبوف يف أكؿ اىتماماتو.كالقيادة كتعطي أ٫تية خاصة للعمل ضمن الفري
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مباشرة إدارة اٞتودة على أساس التفريق بُت الوظائف ا٠تدمية كالوظائف التعليمية، كبالتارل كجوب  -ج
 التمييز بُت احملاكات كا١تقاييس لكل صنف من ىذه الوظائف.

ليا باعتبارىا عنصرنا إرساء قيادة قوية كفعالة كوف تطبيق اٞتودة الشاملة، ينطلق من القيادة الع -د
أساسينا إلجراء التغيَت، كمن ىذا ا١تنطلق، عليها أف تستوعب فلسفة إدارة اٞتودة الشاملة كمقتضيات 
تطبيقها كأف تتمثل مسبقنا الصعوبات اليت ٯتكن أف تواجهها يف أثناء التطبيق، كالبد أيضنا من أف تكوف 

ة كبعيدة ا١تدل، حيث أف فلسفة اٞتودة الشاملة ٢تا رؤية كاضحة تضع على أساسها اسًتاتيجية  قصَت 
 تقتضي بأف يكوف ا١تدير خادمنا لزبائنو.

تدريب الكوادر )األطر( اٞتامعية على العمل ٔتقتضى إدارة اٞتودة الشاملة كعلى القياـ باألدكار  -ق
ر كا١تبادرة يف كتكريس القيم كاالٕتاىات كالسلوكيات ذات العالقة كمنحهم الثقة كاشراكهم يف صنع القرا

أداء مهامهم ك٘تكينهم من ٣تاالت أكسع للفعل كتوفَت اٟتوافز من أجل احملافظة ا١تتواصلة على اٞتودة 
 العالية كاٟتيلولة دكف االنقطاع كالتباطؤ يف اإلنتاج.

استخداـ النهج ا١تنظومي)ٖتليل النظم، يف إدارة اٞتودة الشاملة على معٌت أف إدارة اٞتودة تشمل   -ك
مكونات ا١تؤسسة التعليمية ك٥تتلف قطاعات العمل هبا، ْتيث ال ٯتكن تطبيق إدارة اٞتودة يف  كل

بعض القطاعات دكف األخرل، كٯتكن عند االقتضاء البدء ببعض القطاعات لكن على أساس التدرج 
 فقط.

ليل العمل ٔتا يسمى هبندسة ا١تتطلبات، كتعٍت ٚتيع النشاطات اليت تضمن توضيح كٖتديد كٖت -ز
كإيصاؿ أىداؼ ا١تعنيُت بالنظاـ كحاجاهتم سواء أكانوا زبائن أـ متعاملُت أك مطورين )كما( تشمل 
ٖتديد ا١تستخدمُت كمتطلباهتم كمناقشتها لتحديد احملكات كالعمليات القابلة للتطبيق كمن مث إدارة 

 الوثائق ا١تساعدة على تطويرىا ٔتا يتالءـ كحاجات ا١تعنيُت ا١تتغَتة.

اعتبار احتياجات الطلبة كرغباهتم يف ا١تقاـ األكؿ عند ضبط أىداؼ إدارة اٞتودة كبناء  -ح
 االسًتاتيجيات كٖتديد ا١تهاـ ك٥تتلف األعماؿ. 

تطبيق إدارة اٞتودة الشاملة يف خطوات دك٪تا تسرع ٥تل عند تنفيذ ا١تشركعات ا١تخطط ٢تا نظرنا  -ط
 لتشعب اجملاالت كالعمليات.
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 ة عريضة للمعلومات كالبيانات ٗتص الطلبة كا١تدرسُت ككل العاملُت كا١تناىج كتطورىا.إ٬تاد قاعد -ؽ

إجراء ٖتليل مستمر لعمل الفاعلُت من أجل تقييم عملهم كٖتسُت مستواىم كاٟتّد من التفاكت  -ؿ
بينهم بشكل ٯتكن العاملُت من مباشرة عمليات البحث كالتحليل لكل إبعاد العمل يف توافق من أجل 

 ضماف أعلى جودة ٦تكنة.

اعتماد سّلم لتحديد مستويات اٞتودة اليت يتم ٖتقيقها هبدؼ إجراء التعديالت الضركرية عند  -ـ
 االقتضاء كإسناد الشهادات.

( بعض ا١تتطلبات الرئيسية لتطبيق إدارة اٞتودة 20-19،ص2008كأضاؼ)الصرايرة كالعساؼ، 
 الشاملة يف التعليم اٞتامعي كىي:

تشكيل ثقافة ا١تؤسسة اٞتامعية : إف من متطلبات إدخاؿ أم مبدأ جديد ١تنظمة ما يتطلب  إعادة -أ
إعادة تشكيل لثقافتها، فقبوؿ العاملُت أك رفضهم ٢تذا ا١تبدأ يعتمد على ثقافتهم كمعتقداهتم، لذا 

قليدية، من ىنا فاألخذ ٔتبدأ إدارة اٞتودة الشاملة يستلـز ثقافة ٗتتلف اختالفنا جذرينا عن الثقافة الت
 ٬تب إ٬تاد الثقافة التنظيمية ا١تالئمة لتطبيق ىذه الفلسفة.           

الًتكيج كتسويق ا١تبدأ اٞتديد: ٬تب نشر مفاىيم إدارة اٞتودة الشاملة كمبادئها ٞتميع العاملُت يف  -ب
مهور ا١تؤسسة ا١تؤسسات كذلك قبل اٗتاذ أم قرارات بشاف تطبيقها فتسويق ىذه الفلسفة اإلدارية ٞت

سواء أكاف من الداخل أك من ا٠تارج يساعد يف التقليل من ا١تعارضة للتغيَت ككذلك ٯتكن التعرؼ على 
 ا١تخاطر ا١تتوقعة. عند بدء التطبيق كاٗتاذ االجراءات الالزمة.

التعليم كالتدريب: ليتم تطبيق فلسفة إدارة اٞتودة الشاملة بالشكل الصحيح ٬تب تدريب ٚتيع  -ج
شاركُت يف عملية التطبيق كتعليمهم باألساليب كاألدكات الالزمة ٢تذه الفلسفة حىت تطبق على أساس ا١ت

متُت كتؤدم إذل النتائج ا١ترغوبة كللبعد عن األخطاء كالتخطيط كالعشوائية يف التطبيق كال ٯتكن ٖتقيق 
 ذلك دكف توافر برامج تدريبية فعالة.
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دؼ من االستعانة با٠ترباء كاالستشاريُت ا١تختصُت بتطبيق فلسفة االستعانة باالستشاريُت : إف ا٢ت -د
إدارة  اٞتودة يف مؤسسات التعليم العارل من خارج ا١تؤسسة عند بدء التطبيق ىو تدعيم كمساندة 

 ا٠تربات الداخلية كا١تساعدة يف إ٬تاد اٟتلوؿ للمشكالت اليت تظهر عند التطبيق الفعلي.

( أعضاء من 8-5رؽ عمل تضم عضوية كل كاحد منها ما بُت)تشكيل فرؽ العمل: تشكل ف -ق
األقساـ ا١تعنية مباشرة أك ٦تن يؤدكف العمل ا١تراد تطويره كإف يكوف أعضاء ىذه الفرؽ من األشخاص 
ا١توثوؽ هبم ك٦تن لديهم االستعداد للعمل كالتطوير كالتضحية كاالنتماء للمنظمة كأف تكوف لديهم 

 جعة كتقييم ا١تهاـ كتقدصل االقًتاحات للتحسُت.الصالحيات الالزمة للمرا

التشجيع كالتحفيز: ال بد من تقدير العاملُت نظَت قيامهم بأعماؿ متميزة لتشجيعهم كزرع الثقة هبم  -ك
تدعيمنا لألداء الفعاؿ، فهذا التشجيع كالتحفيز يلعب دكرنا يف تطوير فلسفة إدارة اٞتودة الشاملة يف 

 كيكوف ذلك من خالؿ إ٬تاد نظاـ للحوافز يراعي األداء ا١تتميز.ا١تؤسسة كاستمراريتها 

اإلشراؼ كا١تتابعة: إف اإلشراؼ على فرؽ العمل يعد إحدل الضركريات ا١تطلوبة لتطبيق إدارة  -ز
اٞتودة الشاملة إذ انو يعمل على تعديل أم ا٨ترافات عن ا١تسار الصحيح كمتابعة إل٧تازات ىذه الفرؽ 

اجة كباإلشراؼ كا١تتابعة ٯتكن التنسيق بُت العاملُت على اختالؼ مستوياهتم اإلدارية كتقوٯتها عند اٟت
 كبُت ٚتيع اإلدارات يف ا١تؤسسة كتذليل الصعوبات اليت تعًتض عمل ىذه الفرؽ.  

اسًتاتيجية  التطبيق: البد السًتاتيجية  تطوير إدارة اٞتودة الشاملة كإدخا٢تا ٟتيز التطبيق يف  -ح
 (.244،ص2011أف ٘تر بعدة مراحل ككما يلي:)٣تيد،ا١تؤسسة 

* مرحلة اإلعداد: كىي مرحلة يتم فيها تبادؿ ا١تعرفة كنشر ا٠تربات ككضع األىداؼ كٖتديد مدل 
 اٟتاجة للتحسُت كإجراء ا١تراجعة كٕتارب ا١تؤسسات األخرل.

 ويل الالزمة.* مرحلة التخطيط: إذ يتم فيها كضع خطة لكيفية التطبيق كٖتديد مصادر التم

* مرحلة التقييم: كيتم ذلك باستخداـ الطرؽ اإلحصائية للتطوير ا١تستمر كقياس مستول األداء 
 كٖتسينها.
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إف تطبيق متطلبات إدارة اٞتودة الشاملة ٭تتاج إذل ٚتلة من اإلجراءات كاآلليات من شأهنا أف تساعد 
 على إ٧تاحو كتأمينو، كمن ىذه اإلجراءات:

ا١تؤسسة يف منظومة دعم من مهامها تقدصل ا١تشورة كا١تساعدة على مباشرة بعض األعماؿ اليت ا٩تراط  -
 تندرج ضمن إدارة اٞتودة الشاملة كعلى تفادم بعض الصعوبات ا١تتوقعة.

 كضع ركزنامة ١تختلف مراحل اإلعداد كالتنفيذ كا١تراجعة. -

العارل منشأة إدارية كاقتصادية كاعتبارىا حرمنا  االنتباه إذل ا٠تلط ا١تمكن بُت اعتبار مؤسسة التعليم -
مغلقنا للمعرفة كالعلم، كىو أمر إف حصل من شأنو أف يؤدم إذل التناقض يف اسًتاتيجيات ٖتقيق اٞتودة 

 كيف كضعها موضع التنفيذ كاٗتاذ القرارات كإجراء التعديالت.

من ذلك مثالن قضاء الوقت كاٞتهد  اإلعداد اٞتيد إلدارة اٞتودة بدكف تسرع كاندفاع غَت مدركس، -
 الكافيُت لضماف ا٩تراط كل األطراؼ الفاعلة داخل ا١تؤسسة كخارجها يف مشركع إدارة اٞتودة الشاملة.

العمل على توفَت كل البيانات كا١تعلومات الضركرية كٖتليلها قبل كضع ا١تخططات كاختيار احملكات  -
 كا١تعايَت كبرامج التنفيذ كالتقييم.

 مرتكزات  تطبيق إدارة  الجودة الشاملة في التعليم الجامعي:-2-2-3

 المرتكزات األساسية الستخدام نظام إدارة الجودة الشاملة في التعليم الجامعي: -2-2-3-1

بدكف شك أف عمومية ا١تبادئ اليت يقـو عليها نظاـ اٞتودة الشاملة، كالقوؿ بأف اإلطار العاـ فيها ٯتكن 
نظمات اليت ال هتدؼ إذل الربح بنفس القدر الذم أمكن تطبيقو يف منظمات  األعماؿ، تطبيقو على ا١ت

إال أف خصوصية العملية التعليمية تفرض العديد من التحديات اليت ٬تب اإلجابة عليها حىت ٯتكن 
قـو ٖتقيق االستخداـ الناجح لتلك النظم يف ىذا اجملاؿ، كىناؾ ٣تموعة من ا١ترتكزات األساسية اليت ي

 عليها استخداـ نظم اٞتودة الشاملة يف ا١تؤسسات التعليمية كىي:

 االتفاؽ على ا١تقصود بالعميل كدكره يف ا١تؤسسات التعليمية: -أ

يف ا١تؤسسات التعليمية  TQMعلى الرغم من شبو االتفاؽ يف كافة حاالت النجاح يف استخدـ 
ض يرفض االعًتاؼ بذلك ألف استخداـ اصطالح على اعتبار )الطالب( ٔتثابة عميل للنظاـ إال أف البع
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)العميل( قد يوحي بأف ا١تؤسسات التعليمية ىي منظمات هتدؼ إذل ٖتقيق الربح بالدرجة األكذل، كأف 
استخداـ ىذا ا١تصطلح يعٍت بشكل تلقائي قبوؿ فكرة )إف العميل دائمنا على حق( ىو يتناىف مع 

يعرؼ عادة ماىي احتياجاتو اٟتقيقية كما ىو مناسب لو  جوىر العملية التعليمية حيث أف الطالب ال
ترل أف ا١تنتج الذم  TQMمن ا١تعارؼ على ا١تدل البعيد. كلذلك فإف اٞتامعات اليت تأخذ ٔتفهـو 

تتوذل اٞتامعات تقدٯتو ىو شخص مسلح بالقدرة على تعليم ذاتو بشكل دائم كلتحقيق ذلك فإف ىذه 
 لى با١تواصفات التالية:اٞتامعات ترل ا٠تريج ٬تب أف يتح

 * معرفة مصادر التعليم كا١تعرفة يف ٣تالو الوظيفي الذم يعد لو.
 * مهارة القياـ بالبحث كالتعليم الذايت.

 * التحلي بإتاه طيب ٨تو التعلم كا١تعرفة كالثقة يف الذات.
 * كجود دافع داخلي قوم كإرادة لالستمرار يف التعليم.

عامل مع الطالب على أنو عميل يتطلب التعرؼ على احتياجاتو كاالستماع كٕتدر اإلشارة ىنا إذل الت
التاـ إذل كجهة نظره، فالتعرؼ على احتياجات كرغبات العمالء يف اٞتامعات ال ٮتتلف إذل حد كبَت 

 عن القياـ بنفس الوظيفة يف منشئات  األعماؿ.

 س.الشراكة بدالن من االنتماءات التخصصية ألعضاء ىيئة التدري -ب

جرل يف الفكر التقليدم باٞتامعات كا١تعاىد التعليمية على كجود أقساـ يتخصص كل منها يف ٣تاؿ 
علمي ٤تدد، كقد كصل االنتماء الشديد ألعضاء ىيئة التدريس يف تلك األقساـ إذل فقداف االىتماـ 

يتطلب إ٬تاد   TQMبا٢توية الكلية للمؤسسة التعليمية ك٥ترجاهتا كحيث أف االستخداـ الفعاؿ لنظاـ 
فرؽ العمل اليت ٕتمع أكثر من إدارة أك كظيفة داخل ا١تنظمة حىت ٯتكن ٖتقيق ما يسمى بالتكامل 
األفقي بُت أجزاء ا١تنظمة لتحقيق أفضل خدمة لعمالئها فإف تلك االنتماءات الشديدة لألقساـ العلمية 

 ليمية.يف ا١تؤسسة التع  TQM تقف حجر عثرة يف التطبيق الناجح لنظاـ

كعلى ذلك فإف العمل على إ٬تاد ثقافة جديدة للمنظمة تعمل على اشًتاؾ األقساـ معنا لتقدصل خدمة 
تعليمية أفضل كالعمل معنا على توفَت خريج أفضل لسوؽ العمل يعترب أحد ا١تتطلبات الرئيسية لنجاح 

 ىذه النظم.
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 التعليميةنظاـ اٟتوافز اليت تشجع على التحسُت ا١تستمر يف العملية  -ج

يركز نظاـ اٟتوافز اٟتالية اليت تطبق مع أعضاء ىيئة التدريس يف العديد من اٞتامعات كبصفة خاصة 
اٞتامعات ذات األٝتاء العريقة على كم كجودة البحوث العلمية اليت يقـو هبا عضو ىيئة التدريس 

٘ترات العلمية كا١تشاركة باإلضافة إذل مسا٫تاتو األكادٯتية األخرل، مثل تأليف الكتب كحضور ا١تؤ 
يف ا١تؤسسات التعليمية يرتكز على التحسُت الدائم  TQMالفعالة هبا، كعلى الرغم من أف نظاـ 

للعمليات األكادٯتية ابتداء من إعداد ا١تناىج كا١تقررات كأسلوب إكساب ا١تعارؼ كا١تهارات للطالب 
كبناء الشخصية الطالبية على الرغم من كل  إذل نظاـ التقييم ا١تستمر لدرجة التقدـ يف ٖتصيل ا١تعارؼ

ذلك إال أف درجة مسا٫تة عضو ىيئة التدريس يف دراسة كٖتليل كٖتسُت معظم ىذه العمليات ال ٭تظى 
بالتقدير الكامل من قبل ا١تسؤكلُت عن إدارة ىذه ا١تؤسسات التعليمية كلذلك فإف ارتباط نظاـ التحفيز 

سا٫تة عضو ىيئة التدريس يف ٖتسُت مكونات العملية التعليمية يعد كالًتقية كٕتديد العقود مع درجة م
 يف ا١تؤسسة التعليمية. TQMمتطلبنا أساسينا ٞتناح نظاـ 

 تعميق دكر فرؽ العمل كاجملموعات يف العملية التعليمية: -د

 يف ظل الفكر التقليدم ال تشجع اٞتامعات على عمل الطالب يف ٣تموعات خالؿ العملية التعليمية
جامعة أمريكية ١تدة  36بالرغم من حاجتهم ا١تاسة إذل ذلك يف بيئة العمل، ففي دراسة على خر٬تي 

% من ا٠ترجُت يركف أف )القدرة على العمل يف ٣تموعات لتحقيق 80عشرين عامنا اتضح أف 
قد % منهم فقط أف اٞتامعة 20األىداؼ( يعترب أحد ا١تهارات األساسية يف بيئة العمل، يف حُت يرل 

يف TQMساعدهتم على تنمية ىذه ا١تهارة كتعلمها، كيف ا١تقابل فإف اٞتامعات اليت أخذت ٔتدخل 
ٖتسُت جودة العملية التعليمية تعمل على عمل الطالب يف مشركعات ٚتاعية سواء كاف ذلك يف 
 مقررات ٤تددة أك يف معاٞتة بعض ا١توضوعات عرب أكثر من مقرر دراسي كٔتشاركة رجاؿ األعماؿ

 أنفسهم يف تلك ا١تشركعات.

 . TQMاالىتماـ باٞتانب البشرم يف نظاـ  -ق

قد  TQMأكضحت دراسة جامعة ىيوستوف أف الًتكيز على اٞتانب الفٍت فقط عند تطبيق نظاـ 
أدل إذل نتائج سلبية فيما يتعلق باٞتانب البشرم كاإلنساشل يف تقدصل ا٠تدمة لذلك فإنو ٬تب الًتكيز 
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ا١تؤسسة التعليمية ٨تو االتصاؿ بالعميل )الطالب( كالعمل على التعرؼ على احتياجاتو  على تغيَت ثقافة
كاالتصاؿ الدائم بو  كالتعامل من منطلق )ا١تشاركة(، كيتطلب ذلك التدريب ا١تستمر للعاملُت كأعضاء 

ا٠تدمة  ىيئة التدريس على أساليب  االتصاؿ الفعاؿ كضركرة القياس الدائم لدرجة التحسُت يف مستول
 ا١تدركة بكل جوانبها الفنية كالبشرية.

كذلك فإف إشراؾ العاملُت يف اٞتامعات أنفسهم يف عملية التعرؼ على احتياجات الطالب كيف عملية 
كضع معايَت للخدمة ا١تقدمة يضمن االلتزاـ بتطبيقها عند التنفيذ الفعلي بشرط إعطائهم صالحيات 

 التصرؼ ٔتا ٭تقق مصلحة الطالب.

 دكر اإلدارة يف كافة ا١تستويات التنظيمية: -ك

يف ٖتسُت جودة ا٠تدمة  TQMالشك أف كجود إدارة جامعية عليا على قناعة كاملة بأ٫تية نظاـ 
كترشيد استخداـ ا١توارد يأيت على رأس مقومات ٧تاح تطبيق ىذه النظم فقد أكضح باحث أف ٧تاح 

سنوات( كموارد كثَتة كقد  5ستغرؽ فًتة زمنية طويلة)ٕتربة جامعة أكريغوف  دل يكن عملية سهلة، فقد ا
كاجهت معوقات ال حصر ٢تا، كلكن كجود القيادة ذات اإلصرار كاف ىو العامل اٟتاسم يف االستمرار 
يف تطبيق مشركع التطوير فيجب أف تكوف لإلدارة العليا رؤية مستقبلية ١تستول اٞتودة كاألداء با١تؤسسة 

على إدارهتا، بل أهنم ٬تب أف يعملوا على مشاركة ىذا التصور مع كافة التعليمية اليت يقوموف 
ا١تستويات اإلدارية داخل تلك ا١تؤسسة التعليمية، كمن ناحية أخرل فإف دكر ىيئة التدريس يف التعامل 
مع الطالب يتشابو مع الدكر القيادم اٞتيد ا١تطلوب من ا١تديرين يف  ظل إدارة اٞتودة الشاملة. كيعترب 

لك استبداالن للمفهـو القدصل بدكر عضو ىيئة التدريس احملدد للمعلومات كا١تعارؼ الواجبة إعطائها ذ
كالقياـ ٔتفرده بتقدٯتها للطالب ك٭تدد ٔتفرده طريقة تقييم الطالب، فهو يف ظل فلسفة اٞتودة الشاملة 

كاكتساب ا١تهارات  يقـو بدكر ا١تدرب ا١تشرؼ على عملية التعليم الذم يسهل عملية نقل ا١تعارؼ
كالقائد الذم يرشد كيشجع الطالب على اف يكونوا جزءان فاعالن يف عملية التعلم اٟتر يستطيعوا أف 

 ٯتارسوا ىذا الدكر بعد ٗترجهم من اٞتامعة.

 الشمولية يف تطبيق إدارة اٞتودة الشاملة يف اٞتامعات: -ز
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الواجب إتباعو إال أف التطبيق ٬تب أال ىو األمر  TQMعلى الرغم من أف اإلدخاؿ التدر٬تي لنظاـ
يشمل فقط ا٠تدمات اٞتامعية ا١تساعدة، بل ٬تب أف يشمل أيضنا اٞتانب االكادٯتي كالعملية التعليمية 
باٞتامعات، ألف ىذا التطبيق احملدد قد يرجع إذل سهولة التطبيق على ا٠تدمات ا١تساعدة باإلضافة إذل 

ألكادٯتية ذاهتا حىت ال يتعارض ذلك القوة التقليدية ألعضاء ىيئة ٕتنب حساسية تغيَت نظاـ العملية ا
 التدريس باٞتامعات.

 تغيَت ثقافة ا١تؤسسة التعليمية: -ح

أف عدـ كجود رغبة حقيقية لدل أفراد ا١تؤسسة التعليمية ٨تو تغيَت ثقافة  Welrertonأكضح 
يف اٞتامعات، فمن  TQMد تطبيق ا١تنظمة كسلوكيات العاملُت هبا يعترب أحد األخطاء الشائعة عن

ا١تعركؼ أف نظاـ إدارة اٞتودة الشاملة ليست ٔتجموعة من النظم الفرعية كلكنها ثقافة تقـو على 
 االقتناع كالرغبة يف التغيَت.

 :TQMدراسة التكلفة كالعائد ا١ترتبطة بتطبيق نظاـ  -ط

يتها اٟتكومة فإنو البد من تقدصل يف متطلبات التعليم كاليت يتبع غالب TQMحىت ٯتكن إدخاؿ نظاـ 
التربير الكايف للدكلة كأجهزة ا١تسائلة الشعبية كالسياسية، كيف ىذا الصدد ٬تب قياس كافة أنواع 
التكاليف ا١تًتتبة على إدخاؿ ىذه النظم، مثل تكلفة التعليم كالتدريب للعاملُت باإلضافة إذل تكلفة 

 TQMف إذل ذلك تكلفة الوقت ا١تستغرؽ يف نشر فلسفة تعديل كٖتسُت النظم اإلدارية ا١تختلفة أض
كإقناع العاملُت هبا، كالوقت الذم يستغرقو العاملُت يف دراسة كتطوير النظاـ ككضعها موضع التنفيذ، 

٬تب أف يكوف ذا نظرة  TQMك٬تب التنويو ىنا يف أف حصر الفوائد ا١تًتتبة على تطبيق نظاـ 
-149،ص2009مستقبلية طويلة األجل دكف الًتكيز على بعض األىداؼ قصَتة األجل )الرشدل،

152.) 

 معوقات تطبيق إدارة  الجودة الشاملة في التعليم الجامعي:-2-2-4

قد تنجح بعض ا١تؤسسات يف تطبيق برامج إدارة اٞتودة الشاملة بينما يفشل البعض اآلخر كيرجع 
 بب الرئيسي لفشل ىذه ا١تؤسسات يف عملية التطبيق نفسها.الس
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كىناؾ العديد من ا١تعوقات اليت تواجو مؤسسات التعليم العارل بشكل عاـ كاٞتامعات بشكل خاص 
 (62-61،ص2011كمن ىذه ا١تعوقات: )اٟتراحشة كأٛتد،

متطلبات العملية التعليمية. * ضعف بنية نظاـ ا١تعلومات كقلة توفر البيانات الالزمة كا١تطلوبة لتصميم 
كذلك لقلة توفر أنظمة معلومات فعالة تعتمد على التقنيات اٟتديثة يف نقل ا١تعلومة كتداك٢تا كتوصيلها 
لصانعي القرار يف الوقت ا١تناسب إذ تعد البيانات كا١تعلومات ٔتثابة اٞتهاز العصيب لنموذج إدارة اٞتودة 

 الشاملة.

بية ا١تؤىلة يف ٣تاؿ إدارة اٞتودة الشاملة، إذ إف التدريب يشكل ركيزة أساسية * قلة توفر الكوادر التدري
 يف ٪توذج إدارة اٞتودة الشاملة قبل كأثناء تطبيقها.

* ا١تركزية يف صنع سياسات التعليم العارل ا١تتبعة، كذلك عكس ما تعتمد عليو إدارة اٞتودة الشاملة من 
 قرارات.المركزية يف صياغة السياسات كاٗتاذ ال

* قلة اٟتوافز اليت تسهم يف تطبيق أساليب اٞتودة الشاملة ألف القائمُت على تنفيذ ىذه الربامج يبذلوف 
اٞتهد كالوقت الكثَتين، كما يتوقعوف ضعف فرص اٟتصوؿ على أية مكافأة لو قاموا ببذؿ ىذه اٞتهود 

 من أجل ٖتسُت اٞتودة.

ة اٞتودة الشاملة اليت تطبق أساسا يف قطاع اإلنتاج ال * ٬تد بعض ا١تدرسُت أف مفاىيم كأدكات إدار 
 عالقة ٢تا بعملية التدريس.

* بعض من األستاذة تنقصهم ا٠تربة يف عملية التدريس، كىم يفضلوف الطريقة التقليدية يف التدريس 
تدريس كىي إلقاء احملاضرات كاالمتحانات الفصلية، كال يقدركف أ٫تية استخداـ األساليب اٟتديثة يف ال

 كاليت تركز على تشجيع النقاش كمشاركة الطلبة داخل الفصل بشكل فعاؿ أكثر.

* إف ثقافة التعليم العارل قد ال تتقبل أك تقتنع بأ٫تية اٟتصوؿ على التغذية الراجعة من الطلبة كأف 
 لشاملة.ىيكل ا١تكافئات لألكادٯتيُت ال يشجع األساتذة على استثمار كقتهم يف تطبيق إدارة اٞتودة ا

 كىناؾ معوقات أخرل ذكرهتا )ديب( كىي: 

 * عدـ التزاـ اإلدارة العليا.
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 * الًتكيز على أساليب معينة يف إدارة اٞتودة الشاملة كليس على النظاـ ككل.

 * غياب مشاركة العاملُت يف تطبيق إدارة اٞتودة الشاملة.

ث )مدل تطور ا١تناىج طبقنا * عدـ الربط بُت الكليات باٞتامعة كقطاعات سوؽ العمل من حي
 ١تتطلبات سوؽ العمل(.

 * مقاكمة التغيَت سواء من العاملُت أك اإلدارات.

* ا١تركزية يف اٗتاذ القرار فإدارة اٞتودة الشاملة ْتاجة إذل نظاـ المركزية يسمح با١تزيد من اٟتريات 
 العمل كاألداء. كاالبتكار يف العمل بعيدا عن الركتُت كالتعقيدات اإلدارية اليت تضعف

 * توقع نتائج فورية من تطبيق أساليب إدارة اٞتودة الشاملة كليس على ا١تدل البعيد.

 * ٭تتاج تطبيق إدارة اٞتودة الشاملة إذل ميزانية كافية غَت عادية.

 (.33-32،ص2013* اإلرث الثقايف كاالجتماعي الذم يرفض تقبل ما ىو جديد كمطور.)ديب، 

)النجار كجواد( بعض ا١تعوقات لتطبيق إدارة اٞتودة الشاملة يف ٣تاؿ التعليم العارل من كأضاؼ كالن من 
 (36-35،ص2014حيث أركاف التعليم الثالثة كىي: )النجار كجواد،

* معوقات تتعلق باإلدارة العليا: تسمى أحيانا بالقيادة، فاإلدارة العليا ما دل تكن مقتنعة كمؤمنة بتطبيق 
شاملة كتلتـز بذلك فمن غَت ا١تمكن ٕتاكز معوقات التطبيق كال ٯتكن حتما الوصوؿ إذل إدارة اٞتودة ال

تطبيقها، فا١تطلوب من رئيس اٞتامعة القياـ بالبحث كالتقصي عن أعماؿ اٞتامعة كاالستماع إذل 
إقامة مشكالت أعضاء ا٢تيئة التدريسية كالطلبة كالعاملُت يف آف كاحد كتدريبهم على التقنيات اٞتديدة ك 

شبكة اتصاالت مع األقساـ العلمية كالكليات ٔتا يضمن ٖتقيق ٖتسُت فعاؿ يف أداء العاملُت، كيتطلب 
ذلك بناء نظم معلومات تساعد يف كضع ا٠تطط لتطوير جودة التعليم اٞتامعي، فضالن عن ضركرة ٘تتع 

ينبغي على اإلدارة  كال TQMأفراد اإلدارة العليا با١تواصفات كا٠تصائص اليت ٘تكنهم من تطبيق 
العليا ٗتصيص ا١توارد الالزمة فحسب، بل االلتزاـ بدعم الربامج ا٠تاصة باٞتودة الشاملة يف ٥تتلف 

 الربامج التعليمية.
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* معوقات تتعلق با١توارد البشرية: نقصد ىنا با١توارد البشرية األساس يف كجود الكلية أك اٞتامعة كبدكهنم 
ئة التدريسية الذين ٯتثلوف احد أركاف العملية التعليمية، لذا ينبغي تذليل ال كجود ٢تا كىم أعضاء ا٢تي

العقبات اليت تواجو أعضاء ا٢تيئة التدريسية كالعمل على االرتقاء هبم كتطويرىم من أجل االرتقاء 
ية باٞتامعة أك الكلية ذاهتا، إذل جانب ذلك ال ٯتكننا أف ننسى ا١توارد البشرية األخرل ا١تساندة للعمل

التعليمية كىم العاملوف يف اإلدارات ا١تختلفة داخل اٞتامعة أك الكلية كالذين يعدكف أيضنا زبائنا داخليُت 
للكلية أك اٞتامعة كبدكهنم ال ٯتكن أف تسَت عجلة العملية التعليمية بيسر لذا ال بد من االىتماـ هبم 

 بات.أيضنا ك تشجيع العمل بركح الفريق إلزالة ىذا النوع من العق

* معوقات تتعلق بالبحث العلمي : يعد البحث العلمي احد أركاف أك ركائز التعليم اٞتامعي، فللجامعة 
دكر مهم يف تنمية ا١تعرفة من خالؿ البحوث العلمية، كال ٯتكن أف تكوف ىناؾ جامعة با١تعٌت اٟتقيقي 

تطورات يف ٣تاالت متعددة  إذا ما أ٫تلت البحث العلمي أك دل تعطيو استحقاقو، كمن ا١تعركؼ أف ال
 كالطب كالعلـو ا١تختلفة كاف أساسها البحوث العلمية.

* معوقات تتعلق ٓتدمة اجملتمع: ٯتثل اجملتمع ألم مؤسسة تعليمية من أىم ٣تاالت التخطيط إذ البد 
رغم  من اإلفادة كاالستفادة من اجملتمع، كلكن ك٦تا الشك فيو أف العالقة بُت اٞتامعات كاجملتمع ضعيفة

كجود بعض احملاكالت لتحسينها، كالبد من زيادة االىتماـ من لدف اٞتامعات كالكليات الستغالؿ  
قدراهتا ككفاءاهتا يف خدمة اجملتمع الذم ما كاف ليتطور لوال اٞتامعات العلمية كما ترفده من كفاءات 

 كمهارات علمية يف ٥تتلف القطاعات.

معية إذل التمويل كإذا كانت الكليات اٟتكومية تناؿ نصيبها * معوقات التمويل: ٖتتاج أم مؤسسة جا
ا١تارل من الدكلة، فاألمر ٮتتلف يف الكليات األىلية كاليت تتطلب بذؿ جهد أكرب يف اٟتصوؿ على 
التمويل للعملية التعليمية كالبحث عن جهات كأساليب متنوعة للحصوؿ على ا١تستلزمات ا١تالية كمن 

ة اليت يدفعها الطالب كاالقًتاض أك التنويع يف األنشطة التعليمية )دكرات أ٫تها األقساط الدراسي
 تدريبية، استشارات، كغَتىا(.

* معوقات تتعلق بالطلبة: يعد الطالب أحد األركاف األساسية يف العملية التعليمية فهو الزبوف األكؿ 
ساءة استخداـ ىذه ا٠تدمة الذم هتدؼ ا١تؤسسة التعليمية إذل خدمتو كبا١تقابل يتوجب عليو عدـ إ
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ألهنا بالتارل ستعود بالضرر عليو كذلك بعدـ اٟتصوؿ على الفائدة ا١ترجوة من التعليم، لذا قد يكوف 
كونو قد ال يدعمها أك يسعى عن جهل أكدكف علم إذل عدـ   TQMالطالب أيضا عقبة يف تطبيق 

 تطبيقها.

 التعليم الجامعي في اليمن: -2-3

نظاـ التعليم العاـ الرٝتي يف أكائل الستينيات من القرف ا١تاضي، بات التوسع يف فرص منذ إرساء دعائم 
التعليم أحد أكلويات اٟتكومة اليمنية. كنظرنا للتحديات الدٯتوغرافية كاٞتغرافية الكبَتة اليت تواجهو فضالن 

 تغطية فرص التعليم عن قدرهتا احملدكدة. ٧تد أف اليمن قد أبلى بالءن حسننا فيما يتعلق بالتوسع يف
الرٝتي لتصل إذل اٞتميع. أسفر ٖتديد ىذه األكلوية عن ٪تو كبَت يف معدالت االلتحاؽ بالتعليم على  
كافة ا١تستويات، كالسيما خالؿ األعواـ الثالثُت ا١تاضية، كما ا٩تفض معدؿ األمية إذل النصف 

ية .)اٞتمهور 1973% يف عاـ 90بعد أف كاف  2004% يف عاـ  45ليصبح
( ك تتأكد أ٫تية التعليم كدكره يف التنمية بشكل أكضح يف مرحلة التعليم 21،ص2010اليمنية،

اٞتامعي، فاٞتامعات ٔتا ٘تلكو من كفاءات كامكانات تستطيع أف تسهم بدكر فاعل كحاسم يف تنمية 
 .ا١توارد البشرية كفقنا ١تتطلبات التنمية كمعطيات العصر كٖتدياتو الراىنة كا١تستقبلية

 نشأة وتطور التعليم الجامعي في اليمن:  -2-3-1

اىتمت اليمن بالتعليم اٞتامعي كذلك بعد النمو كالتوسع الكمي يف التعليم الثانوم كالذم أدل 
بالضركرة إذل إ٬تاد تعليم عارل إلعداد ا١تثقفُت كا١تدرسُت كا١تهنيُت كالعلميُت كاألدباء كالقضاة لقيادة 

ت، كمراجعة ما تتطلبة التنمية االقتصادية كاالجتماعية من مهارات كخربات عمليات اإلنتاج كا٠تدما
على أعلى مستول ٦تكن كقد حاكلت اليمن التوسع يف التعليم اٞتامعي كانتشاره ٖتقيقنا ١تبدأ تكافؤ 

 (.124،ص2007فرص التعليم)االغربم،

العقد التاسع من القرف العشرين بعد لقد حقق التعليم العارل يف اليمن توسعنا أفقينا ككمينا، منذ بداية 
( كحىت األف، إال أف ىذا التوسع دل يتماش كإتاىات التنمية البشرية 1990الوحدة اليمنية عاـ )

كمتطلباهتا ا١تنشودة، فقد كاف الًتكيز ينص على التوسع يف عدد مؤسسات التعليم العارل كٗتصصاهتا 
يف انتشار التعليم العارل يف ا١تدف الرئيسية إذل الريف  ا١تختلفة، كبالرغم من أف ىذا التوسع قد أسهم
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كإيصاؿ التعليم العارل إذل فئات اجتماعية جديدة خاصة ا١ترأة، إال أف تركيز التعليم العارل على الكم 
على حساب الكيف، أدل إذل كجود قصور كسلبيات كمشكالت أعاقت ٪توه كتطوره كحدت من  

( فمؤسسات التعليم العارل عامة تعترب من أىم احملاكر 195،ص2016كفاءتو كفعاليتو كجودتو.)٤تمد،
اليت تلعب الدكر الكبَت يف استمرار التنمية الشاملة كاإلسراع ٓتطاىا، بل كتغَت اجملتمع كتطوره، فهي 
مؤشر إذل عصرية الدكلة كتقدـ أم ٣تتمع. كيتصف نظاـ التعليم العارل يف اليمن ْتداثة إنشائو إذ يعود 

إذل أربعة عقود تقريبنا فمؤسسات التعليم العارل يف اليمن شأهنا شأف مؤسسات التعليم العارل  تأسيسو
يف دكؿ العادل الثالث تتعرض للعديد من ا١تتغَتات كاليت شكلت ٖتديات تلك ا١تؤسسات كأثرت على 

ات ا١تتنامية يف ٣تاؿ أدائها األكادٯتي. كمن أبرز ىذه ا١تتغَتات ظاىرة العو١تة بأبعادىا ا١تختلفة، التطور 
تكنولوجيا االتصاالت كتبادؿ ا١تعلومات، كتكنولوجيا التعليم اليت فرضت احتياجات كمتطلبات جديدة 
للمجتمع كسوؽ العمل من ٥ترجات متخصصة كمسلحة بالربامج كا٠تدمات العلمية ا١تتطورة. كرافق 

اهتا العلمية كالطاقة االستيعابية ٢تا، تلك التغَتات توسع يف عدد كنوعية مؤسسات التعليم العارل كٗتصص
( 46،ص2012األمر الذم أدل إذل زيادة يف اعداد الطلبة ا١تنخرطُت يف اٞتامعات اليمنية.)ٛتزة،

، كجامعة عدف كاليت أيضنا 1970كأىم اٞتامعات الرئيسية ىي جامعة صنعاء اليت تأسست يف عاـ 
ف يف تأدية الرسالة ا١تنوطة هبما، كتعد ، كاستمرت كل من جامعيت صنعاء كعد1970تأسست عاـ 

ىي مرحلة تكوين أساسي  1990الفًتة ا١تمتدة من سنة التأسيس حىت قبيل توحيد الوطن يف مايو عاـ 
(. كظل التعليم اٞتامعي على مدل عشركف 90،ص2010كقاعدة التعليم اٞتامعي يف اليمن )االغربم،

 بعض احملافظات، حيث بقيت تعمالف باستقاللية  عاـ مقصورنا على جامعيت صنعاء كعدف كفركعها يف
 1990كبَتة كوهنما أنشئتا ٔتوجب تشريعُت قانونيُت خاصُت هبما، بعد ٖتقيق الوحدة اليمنية عاـ 

جامعات حكومية إذل جانب جامعيت  6شهدت مؤسسات التعليم العارل توسعنا كبَتنا ٘تثل بتأسيس 
  60كلية تتنوع بُت   104جامعات تضم حوارل  8إذل  صنعاء كعدف، ليصل عدد اٞتامعات اٟتكومية

كلية يف التخصصات العلمية   44كلية يف التخصصات الًتبوية،   32كلية إنسانية من بينها 
( مت تأسيس كزارة التعليم العارل كالبحث العلمي ضمن أكؿ تشكيل 47،ص2012كالتطبيقية.)ٛتزة،

عداد ىيكلها التنظيمي كمشركع تنظيم التعليم ، كسعت الوزارة إذل إ1990كزارم بعد الوحدة عاـ 
، كقد 1993العارل، إال أف ىذه الوزارة ألغيت من تشكيل اٟتكومة بعد االنتخابات النيابية األكذل عاـ 



 الفصل الثاني                                 الجودة الشاممة في التعميم الجامعي 
 

021 
 

، كحىت األف، كقد أدل اتساع دائرة الطلب على 2001أعيدت مرة أخرل يف التشكيل اٟتكومي 
اٞتامعات اٟتكومية كتزايد عدد الطالب فيها من ٚتيع أرجاء التعليم العارل كاٞتامعي إذل زيادة عدد 

اليمن كمن خارجها، كنتيجة لتزايد أعداد الطالب ا١تضطرد كزيادة الطلب على التعليم اٞتامعي، 
أصبحت اٞتامعات غَت قادرة على استيعاب تلك األعداد كتلبية ذلك الطلب، كقد صدر القانوف رقم 

اٞتامعات اٟتكومية كالذم حدد فيو أىداؼ التعليم اٞتامعي كأسس ، بشأف تنظيم 1995( لعاـ 18)
تنظيمو كقواعد الًتقي العلمي، كانتخاب كتعيُت ٥تتلف تكوينات الكليات 

(، إال أف كزارة التعليم العارل كالبحث العلمي ليست اٞتهة ا١تطلقة 92،ص2010كاٞتامعات.)االغربم،
( للعاـ 33لس األعلى للجامعات بصدكر القانوف رقم )يف اإلشراؼ على اٞتامعات، فقد مت إنشاء اجمل

ـ برئاسة رئيس الوزراء، كرؤساء اٞتامعات كاحد ككال كزارة التعليم العارل ك٦تثالن عن أحد 2000
اٞتامعات ا٠تاصة ك٦تثالن عن القطاع ا٠تاص كثالثة أكادٯتيُت، كلدل اجمللس صالحيات كاسعة يف ٣تاؿ 

لسياسات التعليمية السًتاتيجية  التعليم اٞتامعي، تعيُت العمداء كرسم التعليم اٞتامعي مثل رسم ا
سياسة القبوؿ، كاعتماد فتح الكليات، كسياسات الدراسات العليا، كسياسة تطوير ا١تناىج كنظاـ الًتقي 

 (. 166،ص2009العلمي.)الرشدل،

ليمنية، السيما فيما يتعلق بكثرة كعلى الرغم من التطور ا١تتسارع يف ٣تاؿ التعليم العارل يف اٞتمهورية ا
عدد ا١تؤسسات التعليمية إال أف معظم ٥ترجات مؤسسات التعليم العارل يف اليمن دل تواكب 
احتياجات اجملتمع كسوؽ العمل، فكثَت من خر٬تي تلك ا١تؤسسات غَت قادرين على االلتحاؽ بسوؽ 

ا١تؤسسات، كىذا ٭تتم على ىذه العمل ال٩تفاض جودة ا٠تدمة التعليمية اليت تقدمها ٢تم تلك 
ا١تؤسسات كاٞتهات ا١تشرفة عليها التوجو ٨تو تطبيق إدارة اٞتودة الشاملة هبدؼ ٖتسُت مستول جودة 

(، ك قد حددت االسًتاتيجية  الوطنية للتعليم العارل 11،ص٥2014ترجات تلك ا١تؤسسات )٤تمد،
أىم نقاط الضعف اليت تسود اٞتامعات  2010-2006يف اٞتمهورية اليمنية كخطة العمل ا١تستقبلية 

 (:79،ص2016الشعييب،( اليمنية كابرازىا اآليت
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* ضعف ا١ترافق، كالبٌت التحتية، فاغلب اٞتامعات تفتقر إذل ا١تبٌت اٞتامعي كا١تكتبات كالوسائل 
ية التعليمية، كا١تختربات، كشبكات االتصاؿ، كىذا القصور ٭تد من نسبة االلتحاؽ يف اجملاالت العلم

 كا٢تندسية.

* غياب أنظمة لضبط اٞتودة كاالعتماد االكادٯتي، ٦تا يعيق تطوير الكادر التعليمي كاإلدارم كبناء 
 القدرات.

 * ضعف ا٠تدمات االرشادية كالتوجيو كاالرشاد للطالب.

 * عدـ التوازف بُت ٥ترجات التعليم العارل، كاحتياجات اجملتمع، كسوؽ العمل

، كالذم دعا 2008التعليم العارل كالبحث العلمي مؤ٘ترىا العلمي الثاشل عاـ كلذا فقد نظمت كزارة 
إذل كضع آليات يف اٞتامعات للمراجعة الدكرية لربا٣تها األكادٯتية كٖتديث ا١تقررات الدراسية بصورة 

لث مستمرة ٔتا يليب احتياجات سوؽ العمل مع االلتزاـ ٔتعايَت اٞتودة، كما نظمت مؤ٘ترىا العلمي الثا
ـ، كالذم دعا إذل مساعدة اٞتامعات اليمنية يف تأسيس أنظمة جودة ذاتية، كإنشاء ٣تلس 2009عاـ 

، تأسيس ٣تلس االعتماد 2009االعتماد األكادٯتي كيف ىذا السياؽ أقر ٣تلس الوزراء اليمٍت عاـ 
اءات القانونية األكادٯتي كضماف اٞتودة يف مؤسسات التعليم العارل يف اليمن، ككجو باستكماؿ اإلجر 

، القاضي 2009( لسنة 210إلصدار القرار اٞتمهورم بالتأسيس. حيث صدر القرار اٞتمهورم رقم )
بإنشاء ٣تلس متخصص ىو ٣تلس االعتماد األكادٯتي كضماف جودة التعليم ١تساعدة مؤسسات العليم 

هورية اليمنية، حيث سيتيح العارل لتحقيق معايَت اٞتودة هبدؼ االرتقاء ّتودة التعليم العارل يف اٞتم
اجملاؿ لوضع خططنا طويلة األمد إلصالح مسار التعليم العارل كصوالن إذل ٖتقيق األىداؼ 

القاضي  2012( لسنة 35(. كصدر القرار اٞتمهورم رقم )53-52،ص2012ا١تنشودة)ٛتزة،
ن البدء يف ٤تاكلة لوضع بتعيُت رئسنا جمللس االعتماد األكادٯتي كضماف جودة التعليم العارل، كبالرغم م

( 6،ص2014نظاـ لضماف النوعية ١تؤسسات التعليم العارل، فإهنا مازالت عند نقطة البداية)٤تمد،
ـ"إ٬تاد 2010-2006كتستهدؼ االسًتاتيجية  الوطنية للتعليم العارل ككذلك ا٠تطة ا٠تمسية الثالثة 

ارات ا١تتعددة رأسينا كأفقينا، كٔتا يكفل التنوع نظاـ للتعليم العارل يتسم باٞتودة كا١تشاركة الواسعة كا١تس
بالفعالية كالكفاءة كيقدـ الربامج النوعية، ك٭تقق اٞتودة يف التعليم كالتعلم كالبحث، كخدمة اجملتمع 
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ك٭تسن من نوعية اٟتياة، كإذل توسيع دائرة قبوؿ الطالب يف اٞتامعات كمؤسسات التعليم العارل من 
ـ ككما تتطلع إذل ٖتويل ا١تنظومة العلمية 2025%ْتلوؿ عاـ 35 معدؿ ( إذل23-19الفئة العمرية)

كالتكنولوجيا اٟتالية إذل نظاـ كطٍت لالبتكار من خالؿ تفعيل العالقات بُت التعليم كالتدريب كالبحث 
 (. 12-11،ص2008كالتطوير كفعاليات اإلنتاج كا٠تدمات كاألنشطة العلمية)الًتبية كالتعليم،

 ومعوقات التعليم الجامعي في اليمن: مشكالت -2-3-2

، إذل أف نوعية التعليم العارل يف العادل العريب تتأثر 2003أشار تقرير التنمية اإلنسانية العربية لعاـ
بعوامل كثَتة أ٫تها عدـ كضوح الرؤية كغياب سياسات كاضحة ٖتكم العملية التعليمية كذكر بعض ىذه 

امعات كٖتو٢تا إذل ساحة للصراعات السياسية كالعقائدية بسبب العوامل من مثل قلة استقالؿ ىذه اٞت
تقييد العمل السياسي كتشجيع تيارات سياسية معينة من قبل السلطة اٟتاكمة، كذكر التقرير اف بعض 
اٞتامعات أصبحت تدار ْتكم ا١تنطق السياسي كليس كفقنا لسياسة تعليمية حكيمة، كذكر مثاالن على 

تعاشل من سياسة الباب ا١تفتوح يف القبوؿ حيث أصبح قبوؿ األعداد الكبَتة  ذلك أف بعض اٞتامعات
من الطلبة كسيلة تلجا إليها بعض األنظمة العربية الستجالب الًتضية االجتماعية)ا١تكتب اإلقليمي 

( كيتصف نظاـ التعليم العارل يف اليمن ْتداثة إنشائو كبالرغم من قصر 56،ص2003للدكؿ العربية،
ًتة إال أنو أحرز خال٢تا تطورنا ملحوظنا كتقدمنا متسارعنا منذ بداية ظهوره كحىت األف ، كجدير ىذه الف

باإلشارة إذل أف ىذا التطور دل يتمشى كإتاىات التنمية البشرية كمتطلباهتا ا١تنشودة، كرغم ىذا التطور 
ٞتامعي كا١تتمثلة يف اآليت: الكبَت اٟتاصل يف اٞتامعات اليمنية إال أف ىناؾ صعوبات تواجو التعليم ا

 (.2006)كزارة التعليم العارل،

* التشريعات ٖتتاج إذل مراجعة، كاألنظمة اإلدارية تقليدية، كاإلجراءات معقدة كالتنسيق سيء يعاشل من 
 مركزية شديدة كتدخالت يف اٗتاذ القرار.

 بوظائفها على أكمل كجو.* بنية كقدرات كزارة التعليم العارل كالبحث العلمي غَت كافية للقياـ 

 * غياب الشفافية كا١تساءلة يف معظم مؤسسات التعليم العارل.

* غياب التخطيط االسًتاتيجي، حيث تفتقر اٞتامعات إذل كجود رؤية كرسالة كاضحة كأىداؼ 
 اسًتاتيجية  ٤تددة.
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تنفق ما يقارب من * قلة ا١توارد ا١تالية، كرغم اعتماد اٞتامعات على اٟتكومة يف ٘تويلها إال أهنا 
 %من موازنتها إال ٚتالية على األجور كا١تنح الدراسية.70

* عدـ االستقاللية ا١تالية، رغم أف القانوف ٯتنح اٞتامعات االستقاللية الكاملة، فمخصصات اٞتامعات 
الذين  ٖتدد بناء على ا١تفاكضات مع كزارة ا١تالية، كتظل إجراءات الصرؼ مقيدة ٔتوافقة ا١تدراء ا١تاليُت

 تعينهم كزارة ا١تالية يف كل اٞتامعات اليمنية.

* ضعف ا١ترافق كالبٌت التحتية، فأغلب اٞتامعات اٟتكومية اٞتديدة على كجو ا٠تصوص تفتقر إذل 
ا١تكتبات كالوسائل التعليمية كا١تختربات كاألجهزة كشبكات االتصاالت. كىذا القصور ٭تد من نسبة 

 ة كا٢تندسية. االلتحاؽ يف اجملاالت العلمي

* غياب أنظمة لضبط اٞتودة كاالعتماد األكادٯتي، ٦تا يعيق تطوير الكادر التعليمي كاإلدارم كبناء 
 القدرات.

 * ضعف ا٠تدمات االجتماعية كالتوجيو كاإلرشاد للطالب.

* ضعف ثقافة البحث، حيث ٕترم أكثر البحوث للًتقية العلمية كليس لألْتاث أثر يف التنمية 
 ادية للبالد.االقتص

 * ال تتناسب الربامج كالتخصصات األكادٯتية يف اٞتامعات مع احتياجات اجملتمع كسوؽ العمل.

 * عدـ التوازف بُت ٥ترجات التعليم العارل كاحتياجات اجملتمع كسوؽ العمل.

 * ضعف استجابة اٞتامعات ٨تو خدمة اجملتمع، كغياب اىتماماهتا بقضايا الوطن.

ت عن العادل ا٠تارجي، كال يوجد تفعيل الرتباط اٞتامعات اليمنية مع اٞتامعات العربية * انعزاؿ اٞتامعا
 كاألجنبية األخرل.

 * ضعف العالقة مع القطاع ا٠تاص كالقطاعات اإلنتاجية.
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* سيطرة األساليب اإلدارية الركتينية يف العمل اإلدارم اليت تشكل عائقنا كبَتنا أماـ عضو ىيئة التدريس 
تساعده على البحث العلمي كأداء كاجباتو يف التدريس كبالصورة ا١تطلوبة كتشغلو عن متابعة  اليت ال

 تطوره العلمي كاألكادٯتي يف اٞتامعة.

%من 50* ضعف التخطيط يف قبوؿ الطالب كارتباط ذلك ْتاجة اجملتمع حيث ٧تد أعدادان كبَتة ٘تثل 
 كالقانوف. ك٧تد قلة يف القبوؿ يف الكليات األخرل.الطالب يف كلييت التجارة كاالقتصاد كالشريعة 

٦تا سبق ٬تب إعادة النظر يف سياسة التعليم اٞتامعي كالعمل على تشخيصو كتقوٯتو يف سبيل ٖتسُت 
 ٥ترجاتو إذل سوؽ العمل يف ضوء االسًتاتيجية  الوطنية للتعليم العارل.

ق تطوير األداء البحثي ( بعض ا١تعوقات اليت تقف دكف ٖتقي215،ص2013كيضيف)ٛتيد،
 للجامعات اليمنية كىي: 

صعوبة التخلص من اللوائح كالقوانُت التنظيمية التقليدية، كخاصة ا١ترتبطة بتطوير األداء البحثي  -
 لعضو ىيئة التدريس.

ضعف ا١توارد ا١تالية كالبشرية الالزمة إلجراء البحوث التطبيقية اليت يشارؾ فيها أعضاء ىيئة التدريس  -
 دؼ خدمة اجملتمع.هب

عدـ توافر صور التعاكف احمللي كاإلقليمي كالعا١تي بُت اٞتامعات اليمنية بعضها كبعض، كبينها كبُت  -
 اٞتامعات العربية كاألجنبية، ٦تا يعوؽ عملية تبادؿ الزيارات بُت الباحثُت بعضهم البعض.

عالقة ٦تا يعوؽ معرفة أعضاء ىيئة ضعف قنوات االتصاؿ بُت اٞتامعات كالقطاعات اإلنتاجية ذات ال -
 التدريس ١تا ٖتتاج إليو ىذه القطاعات من ْتوث تطبيقية ألجل تطويرىا كحل مشاكلها.

 غياب نظاـ إلدارة األداء البحثي كتقوٯتو بشكل مستمر. -

 عدـ كجود سياسة كاضحة تطوير األداء البحثي باٞتامعة. -

ت تتعلق بأكضاع التعليم اٞتامعي يف ( بعض من مشكال192-183،ص2009كيضيف )الرشدل،
 اليمن كىي:
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* قدـ ىيكل كأ٪تاط التعليم اٞتامعي للمرحلة اٟتالية: يصعب على اٞتامعة أف تسهم يف التنمية الشاملة 
 أك تواجو ٖتديات ا١تستقبل هبياكلها كأ٪تاط التقليدية.

معة ككلياهتا ىو إعداد القيادات * عدـ كفاءة نظاـ القبوؿ باٞتامعات بالدرجة ا١تطلوبة: إف دكر اٞتا
كالكوادر ا١تدربة كا١تؤىلة كا١تخطط ٢تا كفق احتياجات التنمية كاحتياجات سوؽ العمل، كىذا يتطلب 
كجود نظاـ قبوؿ يف اٞتامعات اليمنية يعتمد على إمكانات كاحتياجات كشركط كل جامعة على حده 

رل. إال أف ذلك دل ٭تدث حيث اعتد ٣تلس التعليم كفقنا لسياسة القبوؿ اليت يقرىا ٣تلس التعليم العا
العارل كالبحث العلمي سياسات قبوؿ نظاـ التوزيع ا١تركزم ا١تبٍت على ٣تموع الدرجات يف ا١ترحلة 

 الثانوية.

* عدـ كضوح استقرار فلسفة التعليم اٞتامعي: إذ أف ا١تالحظ لتطور حركة التعليم اٞتامعي يف اليمن 
 يف كثَت من األحياف إذل فلسفة كاضحة ا١تعادل. يتبُت مدل افتقادىا 

* ا٩تفاض أداء أعضاء ىيئة التدريس كمعاكنيهم: تعٌت الثوابت الثالث ١تهاـ اٞتامعة أم جامعة كىي 
التدريس كالبحث العلمي كخدمة اجملتمع، كىي اليت تكوف احملاكر الرئيسية األساسية لواجبات عضو 

ء عضو ىيئة التدريس كبافًتاض ارتفاع مستول العوامل األخرل يرتفع ىيئة التدريس، كاذا ما أرتفع أدا
 معو األداء اٞتامعي.

 * مشاكل تعليمية: كمنها تدشل مستول خر٬تي ا١ترحلة الثانوية كىم ٯتثلوف مدخالت التعليم اٞتامعي.

ائف * عدـ االىتماـ بالدراسات العليا كالبحث العلمي: إف البحث العلمي يعترب يف مقدمة الوظ
القيادية للجامعة كبدكنو تتحوؿ اٞتامعة إذل مدرسة أك معهد ٗتريج ا١تهنيُت، إف الدراسات العليا 
كالبحث العلمي يف اٞتامعات اليمنية ىو األخر يعاشل من عدة صعوبات توثر على فاعلية ككفاءة أدائو 

 يف الواقع العملي.

ىناؾ أدسل شك من أ٫تية تأكيد االرتباط بُت * عدـ الربط بُت التعليم اٞتامعي كسوؽ العمل: دل يعد 
خطط التنمية الشاملة كسوؽ العمل الفعلي يف اجملتمع، ١تا لو من أ٫تية كبَتة لكالن منهما، ككذلك دل 
يعد قابالن بأف أية خطط سياسية للتعليم العارل ىي ٖتقيق رسالة اٞتامعة كأىدافها كيف مقدمتها أعداد 

 ليت ٖتقق أىداؼ كخطط التنمية الشاملة.الكوادر العلمية كالبشرية ا
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* مشاكل إدارية كمنها: مسؤكلية الدكلة عن التعليم اٞتامعي، خلل يف اإلدارة اٞتامعية، عدـ االستقرار 
 اإلدارم، سياسة الًتاضي اليت تتبعها الدكلة إلرضاء اٞتماىَت، ضعف ا١تناىج الدراسية.

اٞتامعي يف اليمن ْتاجة للعمل الكثَت يف التطوير كمن كل ما سبق فأف البحث يعتقد بأف التعليم 
كالتحسُت من خالؿ مراجعة اللوائح كالقوانُت التنظيمية اليت ٗتص العملية التعليمية اٞتامعية ٔتا يتوافق 

 مع متطلبات تطبيق معايَت اٞتودة الشاملة يف اٞتامعات اليمنية.

ية تطوير العملية التعليمية اٞتامعية كذلك بتحسُت جودة كتغيَت ثقافة االدارة العليا يف التعليم العارل بأ٫ت
التعليم كترسيخ ثقافة اٞتودة الشاملة يف التعليم اٞتامعي بُت ٚتيع العاملُت يف اٞتامعات من أعضاء 

 ادارة عليا، كأعضاء ا٢تيئة التدريسية كالطلبة كالعاملُت.

سنوات ٦تا أثر كبشكل كبَت ع مسار اٟتياة  اال أف ىذه الفًتة ٘تر اليمن ْترب كازمة ٕتاكزت الثالثة 
ككل كاجملتمع، كمنها التعليم العاـ كالتعليم العارل كاٞتامعي، حيث دل تسَت العملية التعليمية باٞتامعات 

 بشكل منتظم طواؿ العاـ الدراسي.
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 خاتمة : -
داخل اٞتامعة كاف عملية اٞتودة تعرفنا من خالؿ ىذا الفصل على أف اٞتودة الشاملة ىي طريقة حياة 

تعد نوع من الشراكة يف العمل االكادٯتي بُت ٚتيع األطراؼ داخل اٞتامعة، كىي مشاركة كا٩تراط يف 
عملية التحسُت ا١تستمر للعملية التعليمية، حيث أصبحت اٞتودة الشاملة ٘تثل أ٫تية كبَتة يف التعليم 

بتأدية رسالتها كٖتقيق اىدافها من خالؿ متطلبات  اٞتامعي كتساعد على ٧تاح العملية التعليمية
كمؤشرات كمرتكزات مت التطرؽ اليها، كا١تعوقات اليت ٯتكن أف تعيق تطبيق اٞتودة الشاملة يف التعليم 

 اٞتامعي.
كتطرقنا إذل التعليم اٞتامعي باليمن كالذم يعاشل العديد من ا١تشاكل كونو ْتاجة إذل مراجعة شاملة 

اٞتودة الشاملة كل ىذا يؤثر على ٚتيع جوانب العملية التعليمية كا١تناىج الدراسية  كٗتطيط كفلسفة
كاألستاذ اٞتامعي كالطالب كمصادر التعليم كالبيئة اٞتامعية كاجملتمع اٞتامعي، كل ىذا أدل إذل ضعف 

من مستول ٥ترجات العملية التعليمية كعدـ قدرهتا على مواجهة متطلبات سوؽ العمل، ٦تا يتطلب 
 اٞتامعات االىتماـ ّتودة التعليم من خالؿ االىتماـ بأعضاء ىيئة التدريس ككفاءاهتم التدريسية.
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 خاتمة الباب األول :

لقد مت التطرؽ يف ىذا الباب إذل الكفاءات التدريسية ، تعريفها كأ٫تيتها كأنواع ىذه الكفاءات التدريسية ، 
تعليم اٞتامعي، كمت التطرؽ يف الفصل الثاشل إذل اٞتودة الشاملة كأثرىا اإل٬تايب يف  تطوير كٖتسُت جودة ال

 تعريفاهتا كأ٫تية اٞتودة الشاملة يف التعليم اٞتامعي كصعوبات تطبيقها، كالتعليم اٞتامعي يف اليمن.

  



 

029 
 

 الباب الثانً

 الجانب التطبٌقً

 

 

 مدخل الباب الثاني -

 منهجٌة البحث واالجراءات المٌدانٌة الفصل االول : -

 الفصل الثانً : عرض وتحلٌل ومناقشة النتائج -
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 مدخل الباب الثاني :

الفصل األكؿ منهجية البحث كإجراءاهتا ا١تيدانية، لقد قسم الباحث ىذا الباب إذل فصلُت، حيث تناكؿ 
بادئا با١تنهج ا١تستخدـ، مث ٣تتمع كعينة الدراسة، مث التطرؽ إذل أداة الدراسة كطريقة تطبيقها كتقييمها، 
كتضمن الفصل الثاشل عرض كٖتليل كمناقشة نتائج الدراسة مع االستنتاجات، ككذلك مناقشة فرضيات 

 عامة تليها ٚتلة من االقًتاحات. الدراسة، كبعدىا خالصة
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 الفصل األول

 منهجيت البحث واإلجراءاث الميدانيت       

 

 

 تمهيذ -

 . منهج الذراسة1-1

 عينة الذراسةو. مجتمع 1-2

 . مجاالت الذراسة1-3

 . متغيرات الذراسة1-4

 . أداة الذراسة1-5

 . االسس العلمية لألداة1-6

 المستخذمة. األساليب اإلحصائية 1-7

 . صعىبات الذراسة1-8

  اتمةخ -
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 تمهيد:

يتناكؿ ىذا الفصل كصفا مفصال لإلجراءات اليت اتبعها الباحث يف تنفيذ الدراسة من ذلك ا١تنهج ا١تتبع   
ككصف ٣تتمع الدراسة كٖتديد عينة الدراسة، كإعداد أداة الدراسة "االستبياف" كالتأكد من صدؽ كثبات 

معاٞتة النتائج كالصعوبات اليت األداة، كبياف إجراءات الدراسة كاألساليب اإلحصائية اليت استخدمت يف 
 كاجهة الباحث، كيف ما يلي كصف ٢تذه اإلجراءات. 

 . منهج الدراسة:1-1

بناء على طبيعة الدراسة كلتحقيق اىدافها، استخدـ الباحث ا١تنهج الوصفي بأسلوبو ا١تسحي باعتباره اكثر 
 مناىج البحث مالئمة لطبيعة الدراسة.

 . مجتمع وعينة الدراسة: 1-2

 مجتمع الدراسة : -

 : تكوف ٣تتمع الدراسة من ٣تتمعُت فرعيُت كما يلي

 : اجملتمع األكؿ )أعضاء ىيئة التدريس( .1-2-1

تكوف من ٚتيع أعضاء ىيئة التدريس بكلييت الًتبية البدنية كالرياضية ّتامعيت صنعاء كاٟتديدة يف الفصل  
 ( أستاذا جامعيا.40( كالبالغ عددىم )2016/2017األكؿ من العاـ الدراسي )

 .  اجملتمع الثاشل ) الطلبة( :1-2-2

تكوف من ٚتيع طلبة ا١تستول الثالث كالرابع بكلييت الًتبية البدنية كالرياضية ّتامعيت صنعاء كاٟتديدة يف 
 ( طالبا كطالبة .150( كالبالغ عددىم )2016/2017الفصل األكؿ من العاـ الدراسي )

 عينة الدراسة: -

 الدراسة من عينتُت فرعيتُت مت اختيارىا بالطريقة العشوائية، ككما يلي :تكونت عينة 
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 ( أستاذا جامعيا.32أ. عينة أعضاء ىيئة التدريس: تكونت من)

 ( طالبا كطالبة.121عينة الطلبة: تكونت من) -ب

 وصف خصائص عينة الدراسة وفق متغيرات الدراسة: -
 -. العينة الخاص بأعضاء ىيئة التدريس :1
 توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا ١تتغَت ا١تؤسسة التعليمية : -أ

 ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة لهيئة التدريس تبعا لمتغير المؤسسة التعليمية1جدول رقم )
 النسبة المئوية العدد المتغير

المؤسسة 
 التعليمية

 68.8 22 جامعة صنعاء
 31.3 10 جامعة الحديدة

 100.0 32 المجموع
 

( 22( بػػأف عػػدد  افػػراد عينػػة الدراسػػة تبعػػا ١تتغػػَت ا١تؤسسػػة التعليميػػة اشػػتملت علػػى )1يشػػَت اٞتػػدكؿ رقػػم )
%( مػػػن جامعػػػة 31.3( أسػػػتاذان كبنسػػػبة )10%( مػػػن جامعػػػة صػػػنعاء، كعلػػػى )68.8أسػػػتاذان كبنسػػػبة )

 اٟتديدة.
 توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا ١تتغَت الدرجة العلمية:  -ب

 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير الدرجة العلمية( 2جدول رقم )
 النسبة المئوية العدد المتغير

الدرجة 
 العلمية

 46.9 15 أستاذ مشارك
 31.3 10 أستاذ مساعد

 21.9 7 مدرس
 100.0 32 المجموع
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( 15) ( أف عدد أفراد عينة الدراسة تبعا ١تتغَت الدرجة العلمية اشتملت على 2يتضح من  باٞتدكؿ رقم )
( مدرسُت كبنسبة 7%( ، ك)31.3( أستاذ مساعد كبنسبة )10%( ، ك)46.9أستاذ مشارؾ كبنسبة )

(21.9.)% 
 توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير التخصص: -ج

 توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير التخصص( يوضح 3جدول رقم )
 النسبة المئوية العدد المتغير

 التخصص
 43.8 14 عام

 56.3 18 طب رياضي
 100.0 32 المجموع

 
( 14) ( أف عػػػدد أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػة تبعػػػا ١تتغػػػَت التخصػػػص  اشػػػتملت علػػػى3يتضػػػح مػػػن اٞتػػػدكؿ رقػػػم )

 %(.56.3اختصاص طب رياضي كبنسبة )( 18%(، كعلى )43.8اختصاص عاـ كبنسبة )
 توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير سنوات الخبرة: -د

 ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير سنوات الخبرة4جدول رقم )

 النسبة المئوية العدد المتغير

سنوات 
 الخبرة

سنوات 5أقل من   13 40.6 
سنوات 10إلى  5من  7 21.9 

سنوات 10أكثر من   12 37.5 
 100.0 32 المجموع

  
( فرد 13عينة الدراسة تبعا ١تتغَت سنوات ا٠تربة اشتملت على ) عدد أفرادباف ( 4يوضح اٞتدكؿ رقم ) 

( سنوات كتقل 5( أفراد تزيد سنوات خربهتم عن )7(، كعلى )40.6سنوات كبنسبة ) 5تقل خربهتم عن 
 (. 37.5( سنوات ك بنسبة )10( فرد تزيد خربهتم عن )12(، كعلى )21.9( سنوات كبنسبة )10عن )
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 العينة الخاصة بالطلبة: -1
 توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا ١تتغَت ا١تؤسسة العلمية: -أ

 ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير المؤسسة التعليمية5جدول رقم )
 النسبة المئوية العدد المتغير

المؤسسة 
 العلمية

 68.6 83 جامعة صنعاء
 31.4 38 جامعة الحديدة

 100.0 121 المجموع
 

( طالبػان 83( بأف عدد أفراد عينة الدراسة تبعػا ١تتغػَت ا١تؤسسػة العلميػة اشػتملت علػى )5رقم )يشَت اٞتدكؿ 
( طالبػػان كطالبػػة مػػن جامعػػة اٟتديػػدة كبنسػػبة 38%(، كعلػػى )68.6كطالبػػة مػػن  جامعػػة صػػنعاء كبنسػػبة )

(31.4.)% 
 توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا ١تتغَت ا١تستول التعليمي: –ب 

 يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير المستوى التعليمي( 6جدول رقم )
 النسبة المئوية العدد المتغير

المستوى 
 التعليمي

 52.1 63 ثالث  
 47.9 58 رابع

 100.0 121 المجموع

( 63اشتملت على ) ا١تستول التعليمي( بأف عدد أفراد عينة الدراسة تبعا ١تتغَت 6يتضح من اٞتدكؿ رقم )
( طالب كطالبة من ا١تستول الرابع 58%(، كعلى )52.1) طالب كطالبة من ا١تستول الثالث كبنسبة

 %( .47.9كبنسبة )
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 توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا ١تتغَت التخصص: -ج

 ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير التخصص7جدول رقم )
 المئويةالنسبة  العدد المتغير

 التخصص

 76.0 92 عام
 11.6 14 طب رياضي

 12.4 15 تدريب رياضي
 100.0 121 المجموع

 
( طالػب 92) ( بأف عدد أفراد عينة الدراسة تبعا ١تتغَت التخصص اشتملت علػى7يتضح من اٞتدكؿ رقم )

( طالػػػػػب كطالبػػػػػة اختصػػػػػاص طػػػػػب رياضػػػػػي 14%(، كعلػػػػػى )76.0كطالبػػػػػة اختصػػػػػاص عػػػػػاـ كبنسػػػػػبة )
 %(.12.4( طالب كطالبة كبنسبة)15%(، كعلى )11.6كبنسبة)

 توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا ١تتغَت النوع االجتماعي: -د
 ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغير النوع االجتماعي8جدول رقم )          

 النسبة المئوية العدد المتغير
النوع 

 االجتماعي
 76.9 93 ذكور
 23.1 28 إناث

 100.0 121 المجموع
 
( 93عدد أفراد عينة الدراسة تبعا ١تتغَت النوع االجتماعي اشتملت على) بأف( 8يوضح اٞتدكؿ رقم ) 

 %(23.1( طالبة من االناث كبنسبة )28%(، ك على)76.9طالبان من الذكور كبنسبة )
 . مجاالت الدراسة:1-3

 ك ىي ثالثة ٣تاالت للدراسة كما يلي:
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( طالبا كطالبة بكلييت 121( أستاذ ، ك)22: أجريت ىذه الدراسة على )لمجال البشريا.1-3-1
 الًتبية البدنية كالرياضية ّتامعيت صنعاء كاٟتديدة .

: أجريت ىذه الدراسة يف كال من كلييت الًتبية البدنية ك الرياضية ّتامعيت .المجال المكاني1-3-2
 منية.صنعاء كاٟتديدة يف اٞتمهورية الي

كحىت العاـ الدراسي 2013أجريت ىذه الدراسة من العاـ الدراسي  المجال الزماني: .1-3-3
 .10/01/2017إذل  25/11/2016.كبالنسبة للدراسة ا١تيدانية أجريت خال الفًتة من 2018

 . متغيرات الدراسة:1-4
 تضمنت الدراسة ا١تتغَتات االتية :

 . ا١تتغَتات ا١تستقلة :1-4-1
 ا١تؤسسة العلمية: ٢تا مستوياف) جامعة صنعاء/ جامعة اٟتديدة(  -أ

 الدرجة العلمية لألستاذ: ٢تا ثالثة مستويات)أستاذ مشارؾ/أستاذ مساعد/مدرس( -ب
 ()عاـ/طب رياضيف: لو مستويالألستاذالتخصص  -ج
 10من  سنوات/أكثر 10اذل 5سنوات/من  5سنوات ا٠تربة لألستاذ: ٢تا ثالثة مستويات)أقل من  -د

 سنوات(
 ا١تستول التعليمي للطلبة: لو مستوياف)سنة ثالثة/ سنة رابعة( -ق
 : لو ثالثة مستويات)عاـ/طب رياضي/تدريب رياضي(التخصص للطلبة  -ك
 النوع االجتماعي للطلبة: لو مستوياف)ذكور/إناث(  -ز
 . ا١تتغَت التابع :1-4-2
 درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية. -
 الدراسة :. أداة 1-5

تعد االستبانة أكثر كسائل اٟتصوؿ على البيانات من األفراد استخداما كانتشارا، كتعرؼ االستبانة بأهنا: 
"أداة ذات أبعاد، كبنود تستخدـ للحصوؿ على معلومات أك آراء يقـو باالستجابة ٢تا ا١تفحوص نفسو، 

يق أىداؼ الدراسة ك١تعرفة درجة ٦تارسة (، كلتحق116، ص 2004كىي كتابية ٖتريرية" ) األغا كاألستاذ، 
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الكفاءات التدريسية يف معايَت اٞتودة الشاملة، مت تطوير استبيانُت، االكؿ موجو للهيئة التدريسية ، كالثاشل 
موجو للطلبة، كذلك بعد االطالع على االدب الًتبوم ، كالدراسات السابقة كاالفادة منها يف بناء كتطوير 

( فقرة موزعة 123غ عدد فقرات استبياف أعضاء ىيئة التدريس يف صورتو النهائية)االستبيانُت، كقد بل
( ٣تاالت ىي)السمات الشخصية، مهارات التدريس، أخالقيات مهنة التعليم، التخطيط للدرس، 9على)

تنفيذ الدرس، تقوصل تعلم الطلبة، أساليب التحفيز كالتعزيز، االتصاؿ كالتواصل، الوسائل 
( ٣تاالت ىي)السمات 9( فقرة موزعة على )111كاستبياف الطلبة يف صورتو النهائية)التكنولوجية(،

الشخصية، مهارات التدريس، أخالقيات مهنة التعليم، التخطيط للدرس، تنفيذ الدرس، تقوصل تعلم الطلبة، 
األداة يف ( يبُت 3أساليب التحفيز كالتعزيز، االتصاؿ كالتواصل، الوسائل التكنولوجية(، كا١تلحق رقم )

صورهتا النهائية، كللتعرؼ على كاقع درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة 
بكليات الًتبية البدنية كالرياضية أعتمد الباحث ا١تتوسطات اٟتسابية إلجابات أفراد العينة لتكوف مؤشران 

كم على تقدير ا١تتوسطات اٟتسابية، كفق سلم على درجة ا١تمارسة، باالعتماد على ا١تعيار التارل يف اٟت
ليكرت ا٠تماسي )دائما، غالبا، أحيانا، نادرا، أبدا(،استبياف أعضاء ىيئة التدريس، ك)موافق بشدة، موافق، 

( لكال  1، 2، 3، 4، ٤5تايد، غَت موافق، غَت موافق بشدة(،استبياف الطلبة، كأعطيت األكزاف التالية) 
قسيم درجات التقدير اذل ثالثة مستويات) مرتفع، متوسط، ضعيف (، كعلى النحو االستبيانُت، كمن مث ت

 التارل:

 ( مؤشر ضعيف. 2.5أقل من )  -أ

 ( مؤشر متوسط. 3.5( كأقل من )  2.5أكرب من أك يساكم )  -ب

 ( مؤشر مرتفع. 3.5أكرب من أك يساكم )  -ج

 . االسس العلمية لألداة:1-6

 صدق المحكمين: -أ

(، 429، ص 1995صدؽ االستبانة يعٍت التأكد من أهنا سوؼ تقيس ما أعدت لقياسو. )العساؼ، 
كيقصد بصدؽ احملكمُت ىو: "أف ٮتتار الباحث عددا من احملكمُت ا١تتخصصُت يف ٣تاؿ الظاىرة أك 
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 (، قاـ الباحث بعرض أداة الدراسة ا١تكونة من105، ص2010ا١تشكلة موضوع الدراسة" ) اٞترجاكم، 
( فقرة 127( فقرة يف استبياف أعضاء ىيئة التدريس ك)145استبيانُت كاليت تكونت يف صورهتا األكلية من)

( عضو من أعضاء ىيئة التدريس يف اجملاؿ 11يف استبياف الطلبة، على ٞتنة من احملكمُت تألفت من )
كز البحوث كالتطوير الًتبوم  يف كالن من جامعة صنعاء، جامعة عدف، جامعة ذمار، جامعة تعز، كمر 

( أٝتاء 2الًتبوم، من ذكم االختصاص كا٠تربة يف ٣تاؿ مناىج كطرؽ التدريس، كيوضح ا١تلحق رقم )
احملكمُت الذين قاموا مشكورين بتحكيم أداة الدراسة، كقد طلب الباحث منهم ٖتكيم اداة الدراسة ألبداء 

دل صحة اللغة كسالمة الصياغة ككضوحها، آرائهم يف مدل مالئمة العبارات لقياس ما كضعت ألجلو، كم
كمدل مناسبة كل عبارة للمجاؿ الذم تنتمي إليو، كمدل كفاية العبارات لتغطية كل ٣تاؿ من ٣تاالت 
الدراسة األساسية ىذا باإلضافة إذل اقًتاح ما يركنو ضركريا من تعديل صياغة العبارات أك حذفها، أك 

كذلك إبداء آرائهم فيما يتعلق بالبيانات األكلية )ا٠تصائص إضافة عبارات جديدة ألداة الدراسة، ك 
الشخصية كالوظيفية( ا١تطلوبة من ا١تبحوثُت، إذل جانب مقياس ليكرت ا١تستخدـ يف االستبانتُت، كما أف 
بعض احملكمُت نصحوا بضركرة تقليص بعض العبارات من بعض اجملاالت كإضافة بعض العبارات إذل 

 ٣تاالت أخرل.

ا إذل ا١تالحظات كالتوجيهات اليت أبداىا احملكموف قاـ الباحث بإجراء التعديالت اليت اتفق عليها كاستناد
معظم احملكمُت، حيث مت تعديل صياغة العبارات كحذؼ أك إضافة البعض اآلخر منها كعلى ضوء تلك 

اصة بأعضاء ىيئة اآلراء مت استبعاد بعض الفقرات كتعديل بعضها اآلخر ليصبح عدد فقرات االستبانة ا٠ت
 (.127( بدؿ )111(، كعدد فقرات االستبانة ا٠تاصة بالطلبة )145( بدؿ )123التدريس  )

كبشكل عاـ قد اٚتعوا على مناسبة االداة، حىت اصبحت ىذه االداة مالئمة لتحقيق أىداؼ الدراسة 
 كاالجابة عن اسئلتها بدقة كموضوعية، كذلك ٦تا يؤكد صدؽ االداة.

 ة الدراسة:ثبات ادا -ب

ثبات أداة الدراسة تعٍت التأكد من أف االجابة ستكوف كاحدة تقريبا لو تكرر تطبيقها على األشخاص 
(، أك بعبارة أخرل أف ثبات االستبانة يعٍت 430، ص 1995ذاهتم يف أكقات ٥تتلفة ) العساؼ، 
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وزيعها على أفراد العينة عدة االستقرار يف نتائج االستبانة ك عدـ تغَتىا بشكل كبَت فيما لو مت إعادة ت
 مرات خالؿ فًتات زمنية معينة ك لقد استخدـ الباحث طريقتُت يف اثبات أداة الدراسة كما يلي: 

 طريقة التجزئة النصفية: -1
قاـ الباحث ْتساب معامل ثبات ا١تقياس ا١تستخدـ يف االستبيانُت بطريقة التجزئة النصفية حيث تقـو 

إجابات أفراد عينة الدراسة على العبارات ذات األرقاـ الفردية عن ىذه الطريقة على أساس فصل 
إجاباهتم على العبارات ذات األرقاـ الزكجية، كمن مث ٭تسب معامل ارتباط بَتسوف بُت إجاباهتم على 

( 9براكف، كاٞتدكؿ رقم) -العبارات الفردية كالزكجية كأخَتان ٭تسب معامل الثبات كفق معادلة سبَتماف
 .يوضح ذلك

 ( يوضح معامل الثبات ) التجزئة النصفية ( استبياف أعضاء ىيئة التدريس 9جدكؿ رقم)    
 قيم معامالت الثبات)التجزئة النصفية( ألعضاء ىيئة التدريس

 احملاكر عدد العبارات معامل الثبات مستول الداللة

 احملور األكؿ: العبارات ا١تتعلقة بالسمات الشخصية 13 8540. 000.
 احملور الثاشل :العبارات ا١تتعلقة ٔتهارات التدريس 16 8670. 0.00

 احملور الثالث: العبارات ا١تتعلقة بأخالقيات مهنة التعليم 10 8760. 000.
 احملور الرابع :العبارات ا١تتعلقة التخطيط  12 8740. 0.00

 احملور ا٠تامس : العبارات ا١تتعلقة التنفيذ  18 8870. 000.

 احملور السادس :العبارات ا١تتعلقة بتقوصل الطلبة  15 8360. 000.

 احملور السابع :العبارات ا١تتعلقة بأساليب التحفيز كالتعزيز 12 8880. 000.

 احملور الثامن: العبارات ا١تتعلقة بقنوات االتصاؿ كالتواصل 8 8760. 000.

 بالوسائل التكنولوجيةاحملور التاسع : العبارات ا١تتعلقة  19 8750. 000.

 ٞتميع ا١تتغَتات 123 8990. 000.

 (010.عند مستول ثقة )
(ألداة أعضاء ىيئة 0.888-0.836( أف معامالت ثبات ا١تقياس تراكحت بُت ) 9يبُت اٞتدكؿ رقم ) 

( ألداة أعضاء ىيئة التدريس، كىذا يشَت اذل 0.899التدريس، يف حُت بلغت قيمتو يف ا١تقياس ككل )
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حث على معامالت ارتباط قوية، ٦تا يدؿ على أف االستبياف يتمتع بدرجة عالية من الثبات، ما يطمئن البا
 تطبيقو على عينة الدراسة.

 ( يوضح معامل الثبات ) التجزئة النصفية ( استبياف الطلبة10جدكؿ رقم )
 قيم معامالت الثبات )التجزئة النصفية( للطلبة

 احملاكر عدد العبارات الثباتمعامل  مستول الداللة

 احملور األكؿ: العبارات ا١تتعلقة بالسمات الشخصية 14 7660. 000.

 احملور الثاشل :العبارات ا١تتعلقة ٔتهارات التدريس 15 8730. 000.

 احملور الثالث: العبارات ا١تتعلقة بأخالقيات مهنة التعليم 10 8010. 000.

 احملور الرابع :العبارات ا١تتعلقة التخطيط  8 8360. 000.

 احملور ا٠تامس : العبارات ا١تتعلقة التنفيذ  8 8870. 000.

 احملور السادس :العبارات ا١تتعلقة بتقوصل الطلبة  15 8640. 000.

 احملور السابع :العبارات ا١تتعلقة بأساليب التحفيز كالتعزيز 11 8810. 000.

 الثامن: العبارات ا١تتعلقة بقنوات االتصاؿ كالتواصل احملور 10 8760. 000.

 احملور التاسع : العبارات ا١تتعلقة بالوسائل التكنولوجية 20 8750. 000.

 ٞتميع ا١تتغَتات 111 8710. 000.

 (0.01عند مستول ثقة)
الطلبة، يف ( ألداة 0.887-0.766( أف معامالت ثبات ا١تقياس تراكحت بُت) 10يبُت اٞتدكؿ رقم ) 

( ألداة الطلبة، كىذا يشَت اذل معامالت ارتباط قوية، ٦تا يدؿ 0.871حُت بلغت قيمتو يف ا١تقياس ككل)
 على أف االستبياف يتمتع بدرجة عالية من الثبات، ما يطمئن الباحث على تطبيقو على عينة الدراسة.

 طريقة ألفاكرونباخ:- 2
ا١تكونة من استبيانُت احد٫تا ألعضاء ىيئة التدريس كاالخرل  ال ستخراج معامالت الثبات ألداة الدراسة

( 12( ك)11للطلبة، مت استخداـ طريقة االتساؽ الداخلي باستخداـ معادلة الفا كركنباخ كاٞتدكؿ رقم)
يوضحاف قيم معامالت االتساؽ الداخلي باستخداـ اختبار الفا كركنباخ جملاالت االستبيانُت كاجملاؿ الكلي 

 .لكل منهما
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 ( يوضح قيم معامل االتساؽ الداخلي)ألفا كركنباخ( استبياف أعضاء ىيئة التدريس11جدكؿ رقم)

 )ألفا كركنباخ( قيم معامالت االتساؽ الداخلي ألعضاء ىيئة التدريس

 احملاكر عدد العبارات معامل الثبات
 احملور األكؿ: العبارات ا١تتعلقة بالسمات الشخصية 13 0.845
 احملور الثاشل :العبارات ا١تتعلقة ٔتهارات التدريس 16 0.852
 احملور الثالث: العبارات ا١تتعلقة بأخالقيات مهنة التعليم 10 0.832
 احملور الرابع :العبارات ا١تتعلقة التخطيط  12 0.801
 احملور ا٠تامس : العبارات ا١تتعلقة التنفيذ  18 0.834
 ا١تتعلقة بتقوصل الطلبةاحملور السادس :العبارات  15 0.854
 احملور السابع :العبارات ا١تتعلقة بأساليب التحفيز كالتعزيز 12 0.882
 احملور الثامن: العبارات ا١تتعلقة بقنوات االتصاؿ كالتواصل 8 0.897
 احملور التاسع : العبارات ا١تتعلقة بالوسائل التكنولوجية 19 0.884

 ٞتميع ا١تتغَتات 123 9770.
 (010.مستول ثقة )عند 

-0.801( أف قيمػػة معامػػػل ثبػػات ألفػػا كركنبػػاخ تراكحػػت قيمتهػػا مػػػآبُت )11نالحػػظ مػػن اٞتػػدكؿ رقػػم )
( ألداة أعضاء ىيئة التدريس، ٦تا يدؿ على ٘تتع كل احملاكر بدرجة عالية من الثبات كىذا مػا يؤكػد 0.897

أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس كىػػذا مػػا  ( ألداة0.977علػػى ارتفػػاع معامػػل الثبػػات الكلػػي للمقيػػاس حيػػث بلػػغ )
 .يطمئن الباحث على تطبيقو على عينة الدراسة
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 ( يوضح معامل االتساؽ الداخلي) ألفا كركنباخ( استبياف الطلبة12جدكؿ رقم)

 قيم معامالت االتساؽ الداخلي للطبة) ألفاكركنباخ(

 احملاكر عدد العبارات معامل الثبات
 العبارات ا١تتعلقة بالسمات الشخصيةاحملور األكؿ:  14 0.765
 احملور الثاشل :العبارات ا١تتعلقة ٔتهارات التدريس 15 0.846
 احملور الثالث: العبارات ا١تتعلقة بأخالقيات مهنة التعليم 10 0.768
 احملور الرابع :العبارات ا١تتعلقة التخطيط  8 0.750
 احملور ا٠تامس : العبارات ا١تتعلقة التنفيذ  8 0.749
 احملور السادس :العبارات ا١تتعلقة بتقوصل الطلبة  15 0.803
 احملور السابع :العبارات ا١تتعلقة بأساليب التحفيز كالتعزيز 11 0.772
 احملور الثامن: العبارات ا١تتعلقة بقنوات االتصاؿ كالتواصل 10 0.897
 التاسع : العبارات ا١تتعلقة بالوسائل التكنولوجيةاحملور  20 884.
 ٞتميع ا١تتغَتات 111 8930.

 
-0.749( أف قيمػػػة معامػػػل ثبػػػات ألفػػػا كركنبػػػاخ تراكحػػػت قيمتهػػػا مػػػآبُت)12نالحػػػظ مػػػن اٞتػػػدكؿ رقػػػم )

( ألداة الطلبة، ٦تػا يػدؿ علػى ٘تتػع كػل احملػاكر بدرجػة عاليػة مػن الثبػات كىػذا مػا يؤكػد علػى ارتفػاع 0.897
( ألداة الطلبػة، كىػػذا مػػا يطمػػئن الباحػػث علػػى تطبيقػػو 0.893معامػل الثبػػات الكلػػي للمقيػػاس حيػػث بلػػغ)

 على عينة الدراسة.
 . األساليب اإلحصائية المستخدمة:1-7

 (SPSS20)ألغراض ٖتقيق أىداؼ الدراسة كاإلجابة على تساؤالهتا فقد مت استخداـ اٟتزمة اإلحصائية 
 :ا١تستخدمةئمتها ١تثل ىذه الدراسة، كفيما يلي أىم األساليب اإلحصائية ا١تتعارؼ عليها نظران ١تال
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خصائص ٣تتمع الدراسة،  لبيافىذه األساليب  تاستخدماألساليب اإلحصائية الوصفية: 
اٞتودة معايَت كلوصف متغَتات الدراسة كالتعرؼ على درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل 

 كىي  دنية كالرياضية باٞتمهورية اليمنيةالشاملة بكليات الًتبية الب
 . التوزيع التكرارم لإلجابات.1
 . النسب ا١تئوية.2
 . ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لتحليل عبارات االستبياف3
 . معامل ارتباط سبَتماف براكف لقياس صدؽ ٤تتول االستبياف.4
 ثبات االستبياف .. معامل االتساؽ الداخلي كركنباخ الفا لقياس 5
 . ٖتليل التباين بإتاه كاحد لتحليل الفركؽ بُت ا١تتغَتات الوسيطة6
 الختبار فرضيات الدراسة one simple t-testلعينة كاحدة  t-test. اختبار 7
الختبار فرضيات   general linear model. ٖتليل التباين لبناء النموذج العاـ 8

 الدراسة 
 ((SPSS20قػػة قػػدر اإلمكػػاف، مت اسػػتخداـ الربنػػامج اإلحصػػائيكللحصػػوؿ علػػى نتػػائج دقي

 Statistical Package((كالذم يشَت اختصاران إذل اٟتزمة اإلحصائية للعلـو االجتماعية 
for Social Sciences .ا١تطلوبة يف الدراسة 

 . صعوبات الدراسة: 1-8

 صعوبة التنقل بُت اٞتزائر ك اليمن أثناء فًتة الدراسة. -
 اٟترب القائمة يف اليمن ك اليت بسببها مت توقيف الدراسة اٞتامعية لفًتات طويلة. -
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 خاتمة :
لقد مت التطرؽ يف ىذا الفصل إذل ا١تنهج ا١تناسب ١توضوع الدراسة، مث أشرنا إذل ٣تتمع الدراسة كصوال 

راسة جيدا، ك أداة إذل عينة الدراسة ك طريقة اختيارىا ك خصائصها، ك تطرقنا إذل ٖتديد ٣تاالت الد
الدراسة ا١تستخدمة ك ىي االستبانة ك أخَتا األساليب اإلحصائية ك التحليلية ك اليت من خال٢تا سنقـو 

 بعرض ك ٖتليل األرقاـ إحصائيا للوصوؿ إذل نتائج الدراسة ا١تتحصل عليها.
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 الفصل الثاني

 عرض وتحليل ومناقشت النتائج            

 

 

 تمهيذ -

 . عرض وتحليل النتائج وتفسيرها2-1

 . االستنتاجات2-2

 . مناقشة الفرضيات2-3

 . الخالصة العامة2-4

  . التىصيات2-5
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 ٘تهيد :
تتطلب منهجية البحث عرض كٖتليل النتػائج ١تناقشػتها، كعلػى ىػذا االسػاس اقتضػى االمػر عػرض كٖتليػل   

النتػػػػائج الػػػػػيت توصػػػػػل اليهػػػػا الباحػػػػػث، كالػػػػػيت اسػػػػفرت عنهػػػػػا ىػػػػػذه الدراسػػػػة، ْتيػػػػػث مت اسػػػػػتخداـ الربنػػػػػامج 
لصػػػػورة العامػػػػة ( يف تفريػػػػغ البيانػػػػات كاجػػػػراء ا١تعاٞتػػػػات االحصػػػائية ا١تناسػػػػبة كاعطػػػػاء اspss20االحصػػػائي)

 للنتائج، حيث قاـ الباحث بعرض النتائج يف جداكؿ ك٘تثيلها بيانيان.
 عرض وتحليل النتائج وتفسيرىا : -2-1
عرض نتائج أجابو السؤال العام والذي نص على: ما درجة ممارسة الكفاءات التدريسية فـي ظـل  -1

معايير الجودة الشاملة بكليات التربية البدنية والرياضية في الجامعات اليمنية من وجهـة نظـر كـاًل مـن 
 أعضاء ىيئة التدريس والطلبة ؟ 

ابية كاال٨ترافػات ا١تعياريػة لكػل فقػرة كلكػل ٤تػور مػن كلإلجابة عن ىػذا السػؤاؿ مت حسػاب ا١تتوسػطات اٟتسػ
 احملاكر التسعة يف االستبيانُت، استبياف أعضاء ىيئة التدريس، استبياف الطلبة.

 تحليل عبارات ومحاور االستبيان الخاص بعينة أعضاء ىيئة التدريس : -أ
 محور السمات الشخصية  :  -1

( ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لفقرات ٤تور السمات الشخصية يف 13اٞتدكؿ رقم ) يعرض
 ككما يلي : استبياف أعضاء ىيئة التدريس

( يبُت ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لفقرات ٤تور السمات الشخصية يف 13جدكؿ رقم )
 استبياف أعضاء ىيئة التدريس

رقم 
 الفقرة

 فقرةال
ا١تتوسط 
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

الوزف 
 النسيب

 الًتتيب 
درجة 
 ا١تمارسة

 مرتفعة 12 22.5 0.483 4.66 أحًـت الطلبة 1

 مرتفعة 11 23.0 0.507 4.53 أتفاعل مع كجهات نظر الطلبة 2

 مرتفعة 6 64.6 0.581 4.72 أحًـت الوقت 3

 مرتفعة 2 76.3 0.492 4.63 ألتـز بالنظاـ 4
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 مرتفعة 10 25.6 0.457 4.72 أتقبل األفكار اٞتديدة كتنوع اآلراء 5
 مرتفعة 4 69.4 0.454 4.72 أىتم بقيم التعاكف بُت الطلبة 6
 مرتفعة 7 62.4 0.615 4.41 أرحب بالنقد كالنقد الذايت 7
 مرتفعة 3 73.9 0.756 4.41 أعٍت ٔتهارات التعلم الذايت 8

9 
 تسودهأكفر مناخان تعليميان 
 العالقات اإلنسانية

 مرتفعة 1 79.8 0.669 4.56

 مرتفعة 5 69.3 0.745 4.34 أ٘تيز بالبهجة كالتسامح كاٟتيوية 10
 مرتفعة 9 39.9 0.397 4.81 أخلص يف عملي كأؤديو بإتقاف 11
 مرتفعة 8 47.5 0.458 4.72 أشجع التفكَت العلمي بُت الطلبة 12

13 
أحرص على أف يكوف صويت 

 كاضحان كلغيت مفهومة.
 مرتفعة 13 21.3 0.420 4.78

 مرتفعة   0.298 4.62 ا١تستول الكلي

- 4.34( أف ا١تتوسطات اٟتسابية حملور السمات الشخصية تراكحت بُت) 13يتضح من اٞتدكؿ رقم )
(، 4.62(، حيث كانت درجة ا١تمارسة الكلية مرتفعة، حيث بلغت قيمة ا١تتوسط اٟتسايب ٢تا )4.81

 ( كاليت تنص)أخلص يف عملي كأؤديو بإتقاف( بأعلى متوسط حسايب حيث11كقد جاءت الفقرة رقم )
( 10(، كاليت ٘تثل درجة ٦تارسة مرتفعة من قبل أعضاء ىيئة التدريس، كجاءت الفقرة رقم )4.81بلغ)

(، كاليت ٘تثل درجة 4.34كاليت تنص)أ٘تيز بالبهجة كالتسامح كاٟتيوية(بأقل متوسط حسايب حيث بلغ)
 ٦تارسة مرتفعة. 

 محور مهارات التدريس: -2
اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لفقرات ٤تور مهارات التدريس يف ( ا١تتوسطات 14يعرض اٞتدكؿ رقم )

 استبياف أعضاء ىيئة التدريس ككما يلي :
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( يبُت ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لفقرات مهارات التدريس يف استبياف ىيئة 14جدكؿ رقم )
 التدريس

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
ا١تتوسط 
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

الوزف 
 النسيب

 الًتتيب 
درجة 
 ا١تمارسة

1 
 

أطبق طرائق كاسًتاتيجيات 
 كمناسبة. تدريسية حديثة

 مرتفعة 13 60.0 0.608 4.22

2 
أختار ا١تدخل ا١تناسب كا١تشوؽ 

 للمحاضرة
 مرتفعة 4 75.8 0.621 4.53

3 
أزكد الطلبة بأٝتاء مراجع مرتبطة 

 باحملاضرة
 مرتفعة 6 75.5 0.984 4.00

4 
 أربط ا١تعلومات النظرية

 بالتطبيقات
 مرتفعة 10 64.6 0.507 4.53

5 
أكلف الطلبة بقراءات حوؿ 

 احملاضرة
 مرتفعة 15 58.3 0.888 4.28

 مرتفعة 11 63,9 0.491 4.78 أٝتح للطلبة باألسئلة كالتعليقات 6

7 
أحفز على التفكَت كا١تبادرة 

 كاالبتكار
 مرتفعة 14 58.5 0.707 4.38

8 
أناقش الطلبة للتوصل إذل 

 التعميمات
 مرتفعة 1 85.3 0.780 4.31

9 
أكظف التقنيات التعليمية 

 ا١تناسبة
 مرتفعة 3 76.0 982. 3.94

 مرتفعة 7 75.5 0.991 4.28 أنوع يف مصادر التعليم اٞتامعي 10

11 
أكلف الطلبة بأنشطة ْتثية يف 

 ا١تكتبة
 مرتفعة 2 78.8 1.143 3.72

 مرتفعة 12 63.0 0.420 4.78 أ٘تكن من ماديت العلمية 12
 مرتفعة 16 22.4 0.602 4.66أشجع الطلبة على ا١تشاركة يف  13
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 احملاضرة
 مرتفعة 9 64.9 0.716 4.44 أشجع على التعلم الذايت 14
 مرتفعة 8 65.7 0.672 4.50 أساعد على إتقاف عملية التعلم 15
 مرتفعة 5 75.7 0.567 4.47 كدكافعهمأثَت اىتماـ الطلبة  16

 مرتفعة   0.493 4.36 ا١تستول الكلي

 
- 3.72( أف ا١تتوسطات اٟتسابية حملور مهارات التدريس تراكحت بُت )14يتضح من اٞتدكؿ رقم )

(، كقد 4.36(، حيث كانت درجة ا١تمارسة الكلية مرتفعة، حيث بلغت قيمة ا١تتوسط اٟتسايب ٢تا)4.78
ديت العلمية( ( كاليت تنص)أٝتح للطلبة باألسئلة كالتعليقات(، ك)أ٘تكن من ما12(ك)6جاءت الفقرة رقم)

( كاليت ٘تثل درجة ٦تارسة مرتفعة من قبل أعضاء ىيئة التدريس، 4.78بأعلى متوسط حسايب حيث بلغ)
( كاليت تنص)أكلف الطلبة بأنشطة ْتثية يف ا١تكتبة( بأقل متوسط حسايب حيث 11كجاءت الفقرة رقم)

 ( كاليت ٘تثل درجة ٦تارسة مرتفعة . 3.72بلغ)
 :التعليم. ٤تور أخالقيات مهنة 3

( ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لفقرات ٤تور أخالقيات مهنة التعليم يف 15اٞتدكؿ رقم ) يعرض
 استبياف أعضاء ىيئة التدريس ككما يلي :

لفقرات ٤تور أخالقيات مهنة التعليم يف  ( يبُت ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية15جدكؿ رقم )
 ىيئة التدريس استبياف أعضاء

رقم 
 الفقرة

 الفقرة
ا١تتوسط 
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

الوزف 
 النسيب

 الًتتيب
درجة 
 ا١تمارسة

 
1 

أبذؿ قصارل جهدم يف تقدصل 
 للطلبة. ا١تعلومات كالعلـو

 مرتفعة 9 44.7 0.471 4.69

 مرتفعة 10 40.1 0.545 4.34 أتعامل مع الطلبة بلطف. 2
 مرتفعة 5 70.4 0.615 4.59 تعاملي مع الطلبة.أٖتلى بالفضيلة يف  3
 مرتفعة 4 79.5 0.621 4.53أراعي القيم االجتماعية السائدة يف  4



  عرض وتحميل ومناقشة النتائج   الثانيالفصل 
 

050 
 

 اجملتمع.

5 
أعمل على إسداء النصيحة ا١تستمرة 

 للطلبة.
 مرتفعة 3 80.4 0.504 4.56

 مرتفعة 7 61.6 0.729 4.28 أ٘تيز با١تركنة يف تعاملي مع الطلبة. 6
 مرتفعة 2 83.4 1.420 3.72 بالساعات ا١تكتبية.ألتـز  7
 مرتفعة 6 68.8 0.756 4.41 أراعي الفركؽ الفردية بُت الطلبة. 8
 مرتفعة 1 84.1 0.821 4.19 أعزز مفهـو الشورل يف نفوس الطلبة. 9
 مرتفعة 8 52.1 0.716 4.44 أبدك مدركان ١تشاعر الطلبة. 10

 مرتفعة   0.498 4.38 ا١تستول الكلي

- 3.72( أف ا١تتوسطات اٟتسابية حملور أخالقيات ا١تهنة تراكحت بُت)15يتضح من اٞتدكؿ رقم ) 
(، كقد 4.38(، حيث كانت درجة ا١تمارسة الكلية مرتفعة، حيث بلغت قيمة ا١تتوسط اٟتسايب ٢تا)4.69

للطلبة( بأعلى متوسط ( كاليت تنص)أبذؿ قصارل جهدم يف تقدصل ا١تعلومات كالعلـو 1جاءت الفقرة رقم)
( كاليت ٘تثل درجة ٦تارسة مرتفعة من قبل أعضاء ىيئة التدريس، كجاءت الفقرة 4.69حسايب حيث بلغ)

( كاليت ٘تثل درجة 3.72( كاليت تنص)ألتـز بالساعات ا١تكتبية( بأقل متوسط حسايب حيث بلغ)7رقم)
  ٦تارسة مرتفعة.

 :محور التخطيط  -4
ف ( ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لفقرات ٤تور التخطيط يف استبيا16اٞتدكؿ رقم ) يعرض

 أعضاء ىيئة التدريس ككما يلي :
لفقرات ٤تور التخطيط يف استبياف أعضاء  ( يبُت ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية16جدكؿ رقم )

 ىيئة التدريس
رقم 
 الفقرة

 الفقرات
ا١تتوسط 
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

الوزف 
 النسيب

 الًتتيب 
درجة 
 ا١تمارسة

 مرتفعة 10 50.3 0.491 4.78 أحدد األىداؼ العامة للمقرر. 1

2 
أختار موضوعات ا١تقرر الضركرية كاألكثر 

 ٣تاؿ التخصص. أ٫تية يف
 مرتفعة 4 74.9 0.523 4.72
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3 
أحدد أساليب التدريس ا١تتوقع استخدامها 

 ا١تقرر. أىداؼيف ضوء 
 مرتفعة 9 61.7 0.833 4.38

4 
أحضر األنشطة كا١تواد التعليمية قبل البدء 

 بالدرس.
 مرتفعة 5 74.5 0.567 4.53

5 

أضع بُت يدم طلبيت نسخة مكتوبة عن 
أىداؼ ا١تقرر ك٤تتواه،  خطة ا١تقرر تشمل

االختبارات،  كالتعيينات، كمواعيد كأنشطتو،
 كا١تراجع.

 مرتفعة 12 45.0 1.414 3.57

6 
أكزع موضوعات ا١تقرر على ا٠تطة توزيعان 

 منطقيان.
 مرتفعة 6 73.0 0.879 4.47

7 
أحدد األىداؼ ا٠تاصة للمحاضرة مسبقان 

 العامة للمقرر. يف ضوء ا٠تطة
 مرتفعة 8 65.0 0.523 4.72

8 
أقـو ّتمع ا١تادة العلمية حوؿ موضوع 

 من مراجع متعددة. احملاضرة مسبقان 
 مرتفعة 7 67.8 0.718 4.47

9 
أتوقع أسئلة الطلبة كأجهز نفسي لإلجابة 

 عنها.
 مرتفعة 11 47.9 0.712 4.59

10 
أحدد مسبقان اسًتاتيجية تدريسية مناسبة 

 للمحاضرة.
 مرتفعة 1 79.5 0.712 4.41

11 
 

أجهز ما يلـز من تقنيات كمصادر تعليمية 
 احملاضرة. تساعد يف تنظيم

 مرتفعة 2 78.3 0.761 4.47

12 
أكاكد يف تدريسي على تنمية قدرات 

ا١تهارية، اٞتوانب  التفكَت، اٞتوانب
 الوجدانية.

 مرتفعة 3 76.4 0.564 4.56

 مرتفعة   0.467 4.46 ا١تستول الكلي

 
- 3.57( أف ا١تتوسطات اٟتسابية حملور التخطيط تراكحت بُت)16يتضح من نتائج اٞتدكؿ رقم ) 

(، كقد 4.46(، حيث كانت درجة ا١تمارسة الكلية مرتفعة حيث بلغت قيمة ا١تتوسط اٟتسايب ٢تا)4.78
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( كاليت تنص)أحدد االىداؼ العامة للمقرر( بأعلى متوسط حسايب حيث 1جاءت الفقرة رقم)
( كاليت 5( كاليت ٘تثل درجة ٦تارسة مرتفعة من قبل أعضاء ىيئة التدريس، كجاءت الفقرة رقم)4.78بلغ)

تنص)أضع بُت يدم طلبيت نسخة مكتوبة عن خطة ا١تقرر تشمل أىداؼ ا١تقرر ك٤تتواه كأنشطتو كالتعيينات 
 ة ٦تارسة مرتفعة.        ( كاليت ٘تثل درج3.57كمواعيد االختبارات كا١تراجع( بأقل متوسط حسايب حيث بلغ)

 محور التنفيذ : - 5
( ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لفقرات ٤تور التنفيذ يف استبياف أعضاء 17اٞتدكؿ رقم ) يعرض

 ىيئة التدريس ككما يلي :
استبياف أعضاء التنفيذ يف لفقرات ٤تور ( يبُت ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية 17جدكؿ رقم )

 ىيئة التدريس
رقم 

 الفقرات
 الفقرات

ا١تتوسط 
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

الوزف 
 النسيب

 الًتتيب
درجة 
 ا١تمارسة

1 
أخرب الطلبة باألىداؼ ا٠تاصة ٔتحاضرة 

.  اليـو
 مرتفعة 18 12.2 1.047 4.25

2 
أستخدـ ا٠تربات السابقة ا١تكتسبة  

 اٞتديدة. للمحاضرة كمقدمة
 مرتفعة 10 55.6 0.554 4.63

3 
أبدأ احملاضرة بعبارة مثَتة النتباه الطلبة 

 االستطالع لديهم. كحب
 مرتفعة 4 64.6 0.808 4.16

4 
أبدأ احملاضرة فوران دكف إبطاء كأهنيها مع 

 كقتها. انتهاء
 مرتفعة 17 35.5 0.761 4.47

5 
أعرض ا١توضوع بشكل منطقي كمتدرج 

 ا٠تتامية. ٨تو النقطة
 مرتفعة 12 53.8 0.545 4.66

 مرتفعة 13 52.0 0.665 4.59 أكضح العالقات بُت ا١توضوعات. 6
7 

 
 أربط موضوعات احملاضرة ٓتربات الطلبة

 الشخصية.
 مرتفعة 2 66.8 0.941 4.22

 مرتفعة 8 60.1 0.920 4.16أشجع الطلبة على التفكَت يف األفكار  
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 ك٤تاكلة تفسَتىا. ا١تختلفة 8

9 
استمرارية انتباه الطلبة أحافظ على 

 بتنويع العرض. خالؿ احملاضرة
 مرتفعة 9 59.6 0.492 4.63

10 
أعطي الطلبة فرصة إلبداء آرائهم بشأف 

 الصلة باحملتول. القضايا ذات
 مرتفعة 3 64.8 0.924 4.28

11 
أطرح أسئلة تتطلب معرفة خاصة 

 ٔتحتول الدرس.
 مرتفعة 15 44.2 0.780 4.19

12 
الطلبة إذل كيفية اٟتصوؿ على أكجو 

 ا١تعلومات. مصادر
 مرتفعة 14 48.4 0.833 4.38

13 
أستخدـ أساليب متنوعة للنقاش 

النقاش يف  )ا١تناقشة مع الصف،
 ٣تموعات صغَتة، اٟتلقات الدراسية(.

 مرتفعة 5 64.4 10.058 3.91

14 
أستخدـ كسائل كتقنيات تعليمية 

 مرئية(.ٝتعية، ٝتعية  متنوعة )مرئية،
 مرتفعة 6 63.7 1.190 3.56

15 
أكظف تقنية اٟتاسوب يف تيسَت تعلم 

 الطلبة.
 مرتفعة 7 63.3 1.388 3.41

16 
أكلف الطلبة بأنشطة تعليمية فردية، 

 كأخرل ٚتاعية.
 مرتفعة 16 43.5 1.121 3.97

17 
أختم ٤تاضريت ٔتراجعة ا١تادة بوضعها يف 

 تلخيصيو مًتابطة. ٚتل
 مرتفعة 11 55.1 0.832 4.22

18 
أختم ٤تاضريت بقضية مثَتة تتعلق 

 احملاضرة التالية. ٔتوضوع
 مرتفعة 1 68.7 1.256 3.81

 مرتفعة   0.852 4.28 ا١تستول الكلي

(، حيث 4.66- 3.41( أف ا١تتوسطات اٟتسابية حملور التنفيذ تراكحت بُت)17يتضح من اٞتدكؿ رقم ) 
(، كقد جاءت الفقرة 4.28كانت درجة ا١تمارسة الكلية مرتفعة حيث بلغت قيمة ا١تتوسط اٟتسايب ٢تل)

وسط حسايب ( كاليت تنص)أعرض ا١توضوع بشكل منطقي كمتدرج ٨تو النقطة ا٠تتامية( بأعلى مت5رقم)
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( 15( كاليت ٘تثل درجة ٦تارسة مرتفعة من قبل أعضاء ىيئة التدريس، كجاءت الفقرة رقم)4.66حيث بلغ)
( كاليت 3.41كاليت تنص)أكظف تقنية اٟتاسوب يف تيسَت تعلم الطلبة( بأقل متوسط حسايب حيث بلغ)

  ٘تثل درجة ٦تارسة مرتفعة.
 محور تقويم الطلبة : 6

( ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لفقرات ٤تور تقوصل الطلبة يف استبياف 18اٞتدكؿ رقم ) يعرض
 أعضاء ىيئة التدريس  ككما يلي :

( يبُت ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لفقرات ٤تور تقوصل الطلبة يف استبياف 18جدكؿ رقم )
 أعضاء ىيئة التدريس

رقم 
 الفقرة

 اتالفقر 
ا١تتوسط 
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

الوزف 
 النسيب

 الًتتيب
درجة 
 ا١تمارسة

1 
 أكلف الطلبة بقراءات فردية متعلقة

 باىتماماهتم.
 مرتفعة 1 80.8 1.218 3.75

2 
أكلف الطلبة بتعيينات كتابية حوؿ 

 مضموف الدرس.
 مرتفعة 13 41.8 0.856 3.91

3 
 التعيينات اليتأكضح للطلبة معايَت تقوصل 

 يكلفوف هبا.
 مرتفعة 3 77.8 1.030 4.19

4 
أخصص جزءان من عالمات الطلبة 

 لألنشطة كا١تشاركات الصفية.
 مرتفعة 11 55.9 0.879 4.53

5 
 أراعي أف تكوف متطلبات ا١تادة معقولة

 كمتوازنة مع متطلبات ا١تواد األخرل.
 مرتفعة 2 79.8 0.902 4.34

6 
 االختيار من بدائلأعطي الطلبة فرصة 

 التعيينات ٔتا ٭تقق اإلبداع لديهم.
 مرتفعة 9 66.0 1.184 3.78

7 
أكتب التعليقات على أكراؽ التعيينات 

للطلبة بطريقة ٖتسن من أدائهم  الكتابية
 دكف أف ٖتبطهم.

 مرتفعة 12 48.3 0.793 4.13
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8 
 أْتث مع الطلبة أسباب تدشل درجاهتم يف

 اختبارات نصف الفصل.
 مرتفعة 6 70.5 0.833 4.38

9 
أقـو بتحليل إجابات الطلبة ألحدد 

 أخطائهم.
 مرتفعة 4 77.7 0.821 4.31

10 
 للصعوبات أساعد الطلبة يف تقدصل اٟتلوؿ
 اليت كاجهتهم خالؿ االختبار.

 مرتفعة 14 34.7 0.906 4.22

 مرتفعة 5 70.7 1.128 4.22 أٝتح للطلبة ٔتناقشة االختبار. 11

12 
أىتم بأسئلة االختبارات اليت ترتقي بتفكَت 

 الطلبة.
 مرتفعة 8 67.3 0.762 4.50

13 
 أضع عالمات الطلبة كفقان ألدائهم يف 

 االمتحانات دكف ٖتيز.
 مرتفعة 15 25.6 0.421 4.88

 مرتفعة 7 67.5 0.665 4.59 أستخدـ التقوصل ا١تبدئي كا١ترحلي كالنهائي 14

15 
 أراعي التشخيص كالشمولية كاالستمرارية 

 يف تقوصل كسائل تكنولوجيا التعليم.
 مرتفعة 10 64.2 1.177 4.03

 مرتفعة   0.579 4.25 ا١تستول الكلي

( أف ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لفقرات ٤تور تقوصل الطلبة 18يتضح من نتائج اٞتدكؿ رقم ) 
( حيث كانت درجة ا١تمارسة الكلية مرتفعة، حيث بلغت قيمة ا١تتوسط 4.88- 3.75تراكحت بُت)
قان ألدائهم يف ( كاليت تنص)أضع عالمات الطلبة كف13(، كقد جاءت الفقرة رقم)4.25اٟتسايب ٢تا)

( كاليت ٘تثل درجة ٦تارسة مرتفعة من قبل 4.88االمتحانات دكف ٖتيز( بأعلى متوسط حسايب حيث بلغ)
( كاليت تنص)أكلف الطلبة بقراءات فردية متعلقة باىتماماهتم( 1أعضاء ىيئة التدريس، كجاءت الفقرة رقم)

 رتفعة.( كاليت ٘تثل درجة ٦تارسة م3.75بأقل متوسط حسايب حيث بلغ)
 :محور أساليب التعزيز والتحفيز -7

( ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لفقرات ٤تور أساليب التعزيز كالتحفيز 19اٞتدكؿ رقم ) يعرض
 يف استبياف أعضاء ىيئة التدريس ككما يلي :
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أساليب التعزيز كالتحفيز يف لفقرات ٤تور  ( يبُت ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية19جدكؿ رقم )

 استبياف ىيئة التدريس
رقم 
 الفقرة

 الفقرات
ا١تتوسط 
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

الوزف 
 النسيب

 الًتتيب
درجة 
 ا١تمارسة

 مرتفعة 12 46.4 8800. 4.50 أنادم على الطلبة بأٝتائهم. 1
 مرتفعة 11 54.0. 3970. 4.81 أقدر ذكاء الطلبة كقدراهتم ا٠تاصة. 2
 مرتفعة 6 69.1 3900. 4.91 أثٍت على إ٧تازات الطلبة. 3

4 
أىتم بدرجة عالية يف تصحيح األخطاء 

 الطلبة. اليت يقع هبا
 مرتفعة 7 63.0 5350. 4.69

 مرتفعة 2 76.9. 6690. 4.44 أحًـت إجابات الطلبة مهما كانت. 5
 مرتفعة 4 73.7 1.008 4.38 أكافئ الطلبة ا١تتميزين تعليميان كسلوكيان. 6

7 
أشرؾ الطلبة يف صياغة القرارات اليت 

 فًتة التدريس. هتمهم خالؿ
 مرتفعة 3 74.4 1.157 3.78

8 
أخذ بآراء الطلبة يف ٖتديد مواعيد 

 االمتحانات.
 مرتفعة 10 56.1. 1.390 3.44

9 
أشجع الطلبة على إبراز مواىبهم 

 كقدراهتم.
 مرتفعة 5 72.2. 8010. 4.56

10 
للطلبة أ٫تية كفوائد التفكَت الناقد أشرح 

 اليومية. يف حياهتم
 مرتفعة 9 59.9 6440. 4.31

11 
أخصص كقتان كافيان لالستماع آلراء 

 الطلبة.
 مرتفعة 1 82.8 9990. 3.97

12 
أستعمل مبدأ الثواب كالعقاب ٕتاه 

 الطلبة. تصرفات بعض
 مرتفعة 8 62.6 1.016 4.47

 مرتفعة   5460. 4.35 ا١تستول الكلي
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( أف ا١تتوسطات اٟتسابية حملور أساليب التعزيز كالتحفيز تراكحت 19يتضح من نتائج اٞتدكؿ رقم )
 ( حيث كانت درجة ا١تمارسة الكلية مرتفعة، حيث بلغت قيمة ا١تتوسط اٟتسايب4.91- 3.44بُت)
متوسط حسايب  ( كاليت تنص)أثٍت على إ٧تازات الطلبة( بأعلى3(، كقد جاءت الفقرة رقم)٢4.35تا)

( 8( كاليت ٘تثل درجة ٦تارسة مرتفعة من قبل أعضاء ىيئة التدريس، كجاءت الفقرة رقم)4.91حيث بلغ)
( كاليت 3.44كاليت تنص)أخذ بآراء الطلبة يف ٖتديد مواعيد االمتحانات( بأقل متوسط حسايب حيث بلغ)

 ٘تثل درجة ٦تارسة مرتفعة.
 االتصال والتواصل مع الطلبة: -8

( ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لفقرات ٤تور االتصاؿ كالتواصل يف 20اٞتدكؿ رقم ) يعرض
 استبياف أعضاء ىيئة التدريس ككما يلي :

لفقرات ٤تور االتصاؿ كالتواصل يف  ( يبُت ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية20جدكؿ رقم )
 استبياف أعضاء ىيئة التدريس

رقم 
 ةالفقر 

 الفقرات
ا١تتوسط 
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

الوزف 
 النسيب

 الًتتيب
درجة 
 ا١تمارسة

 مرتفعة 5 40.9 6690. 4.56 أنوع يف نربات الصوت. 1

 مرتفعة 7 27.0 4200. 4.78 أستخدـ لغة كمصطلحات سهلة الفهم. 2

 مرتفعة 3 62.8 7180. 4.53 أستخدـ اإلٯتاءات كتعبَتات الوجو. 3

 مرتفعة 6 33.6 6090. 4.63 ٛتاسة كحيوية يف احملاضرة. أبدم 4

5 
أحافظ على عالقات شخصية بيٍت كبُت 

 الطلبة.
 مرتفعة 8 24.3 1.218 4.00

 مرتفعة 4 51.9 9150. 4.53 أحرص على معرفة أٝتاء طاليب. 6

7 
أستقبل مالحظات الطلبة حوؿ التدريس 

 بصدر رحب
 مرتفعة 2 63.9 5600. 4.59

 مرتفعة 1 67.3 8210. 4.31 بركح الفريق الواحد مع الطلبة.أعمل  8

 مرتفعة   3400. 4.49 ا١تستول الكلي
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 4.00( أف ا١تتوسطات اٟتسابية حملور االتصاؿ كالتواصل تراكحت بُت)20يتضح من نتائج اٞتدكؿ رقم )
(، ٢4.49تا) ( حيث كانت درجة ا١تمارسة الكلية مرتفعة، حيث بلغت قيمة ا١تتوسط اٟتسايب4.78-

( كاليت تنص)أستخدـ لغة كمصطلحات سهلة الفهم( بأعلى متوسط حسايب 2كقد جاءت الفقرة رقم)
( 5( كاليت ٘تثل درجة ٦تارسة مرتفعة من قبل أعضاء ىيئة التدريس، كجاءت الفقرة  رقم)4.78حيث بلغ)

( كاليت 4.00يث بلغ)كاليت تنص)أحافظ على عالقات شخصية بيٍت كبُت الطلبة( بأقل متوسط حسايب ح
 ٘تثل درجة ٦تارسة مرتفعة.

 :محور الوسائل التكنولوجية  -9
( ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لفقرات ٤تور الوسائل التكنولوجية يف 21اٞتدكؿ رقم ) يعرض

 استبياف أعضاء ىيئة التدريس  ككما يلي :
كاال٨ترافات ا١تعيارية حملور الوسائل التكنولوجية يف استبياف ( يبُت ا١تتوسطات اٟتسابية 21جدكؿ رقم )

 أعضاء ىيئة التدريس
رقم 
 الفقرة

 الفقرات
ا١تتوسط 
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

الوزف 
 النسيب

 الًتتيب
درجة 
 ا١تمارسة

1 
أدرؾ مفهـو ا١تعرفة التكنولوجية كأ٫تيتها يف 

 العملية التعليمية. تطوير
 مرتفعة 18 44.3 5920. 4.69

2 
أحدد األدكات كاألجهزة التكنولوجية اليت 

 ا١تواقف التعليمية. تتناسب مع
 مرتفعة 10 73.9 1.073 3.59

3 
قادر على التعامل مع مصادر ا١تعلومات 

 الرقمية.
 مرتفعة 13 67.9 8880. 4.28

4 
أمتلك مهارة تشغيل ا١تلفات الصوتية كالفيديو 

 باستخداـ  الربامج ا١تناسبة ٢تا.
 مرتفعة 17 62.1 7560. 4.41

5 
أراعي عناصر األمن كالسالمة عند استخداـ 

 تقنيات التعلم يف بيئات التعلم ا١تختلفة.
 مرتفعة 12 69.6 1.150 3.97

6 
أعرؼ كيفية استخداـ برامج ضغط ا١تلفات 

 الكمبيوتر. ككيفية ٖتديث  الربامج ا١تختلفة على
 مرتفعة 15 65.8 1.391 4.00
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7 
الوسائل التعليمية اليت تتناسب مع أستخدـ 
ا١تتعلمُت كمراعاة الفركؽ الفردية  خصائص

 بينهم.
 مرتفعة 11 73.1 1.204 3.97

8 
أىيئ كأجهز بيئة التعلم من حيث )أماكن 

الظركؼ ا١تكانية  –كضع  الشاشة  –اٞتلوس 
 درجة اٟترارة(. –التهوية اإلضاءة  –

 مرتفعة 6 84.7 1.162 3.56

9 
كأجرب أجهزة العرض الضوئي )الصوت أضبط 

 الصورة( قبل استخدامها يف احملاضرة. –
 مرتفعة 7 84.6 1.442 3.72

10 
 أتعامل مع برامج الرسومات ا١تختلفة

 Microsoftكبرامج 
 مرتفعة 8 79.1 1.483 3.84

11 
أراعي عدد ا١تتعلمُت كأحدد معوقات استخداـ 

 األجهزة التعليمية
 مرتفعة 5 84.8 1.373 3.72

12 
أستخدـ برنامج العركض التقدٯتية بكفاءة 

Power Point 
 مرتفعة 14 66.7 1.162 4.06

13 
أرتب األجهزة بعد االنتهاء من استخدامها 

 كأعرؼ طرؽ حفظها كصياغتها.
 مرتفعة 3 85.3 1.019 4.16

 مرتفعة 19 39.9 7720. 4.72 أتعامل مع شبكة اإلنًتنت. 14

15 
التعليمية اليت ٖتقق األىداؼ أختار األجهزة 

 كتتناسب مع احملتول
 مرتفعة 9 78.9 1.014 4.06

 مرتفعة 16 65.0 1.268 3.94 أكفر بدائل تكنولوجيا التعليم. 16
 مرتفعة 1 85.7 8960. 4.19 أستخدـ األجهزة كا١تواد بكفاءة عالية. 17

18 
 أراعي توافر عناصر اإلثارة كالدافعية كالتشويق يف

 الوسائل التعليمية.
 مرتفعة 4 85.1 1.167 4.16

19 
أراعي توافر القيم اٞتمالية كالفنية كاالتزاف 

 كالتجانس يف إنتاج الوسائل التعليمية
 مرتفعة 2 85.6 1.268 3.94

 مرتفعة   8260. 4.05 ا١تستول الكلي
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 – 3.56التكنولوجية تراكحت بُت)(  أف ا١تتوسطات اٟتسابية حملور الوسائل 21يتضح من اٞتدكؿ رقم )
(، كقد 4.05( حيث كانت درجة ا١تمارسة الكلية مرتفعة، حيث بلغت قيمة ا١تتوسط اٟتسايب ٢تا)4.72

( 4.72( كاليت تنص)أتعامل مع شبكة اإلنًتنت( بأعلى متوسط حسايب حيث بلغ)14جاءت الفقرة رقم)
( كاليت تنص)أىيئ 8تدريس، كجاءت الفقرة رقم)كاليت ٘تثل درجة ٦تارسة مرتفعة من قبل أعضاء ىيئة ال

كأجهز بيئة التعلم من حيث أماكن اٞتلوس ككضع الشاشة كالظركؼ ا١تكانية كالتهوية كاإلضاءة كدرجة 
 ( كاليت ٘تثل درجة ٦تارسة مرتفعة.3.56اٟترارة( بأقل متوسط حسايب حيث بلغ)

 ترتيب محاور الكفاءات التدريسية : -10
ضح ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية حملاكر الدراسة يف استبياف أعضاء ىيئة ( يو 22جدكؿ رقم)

 التدريس
 درجة ا١تمارسة اال٨تراؼ ا١تعيارم ا١تتوسط اٟتسابية احملاكر الًتتيب

 مرتفعة 0.298 4.62 السمات الشخصية 1
 مرتفعة 0.340 4.49 االتصاؿ كالتواصل 2
 مرتفعة 0.467 4.46 التخطيط  3
 مرتفعة 0.498 4.38 أخالقيات مهنة التعليم 4
 مرتفعة 0.493 4.36 مهارات التدريس 5
 مرتفعة 0.546 4.35 أساليب التعزيز كالتحفيز 6
 مرتفعة 0.852 4.28 التنفيذ  7
 مرتفعة 0.579 4.25 تقوصل الطلبة 8
 مرتفعة 0.826 4.05 الوسائل التكنولوجية 9

 مرتفعة 0.544 4.36 حملاكر الكفاءات التدريسيةالدرجة الكلية 
 

( أف ترتيب ٤تاكر الكفاءات التدريسية كانت مرتبة ترتيبان تنازليان على النحو 22يتضح من اٞتدكؿ رقم )
التارل: ٤تور السمات الشخصية، ٤تور االتصاؿ كالتواصل، ٤تور التخطيط، ٤تور أخالقيات مهنة التعليم، 

ور تقوصل الطلبة، ٤تور الوسائل ٤تور مهارات التدريس، ٤تور أساليب التعزيز كالتحفيز، ٤تور التنفيذ، ٤ت
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التكنولوجية، كبشكل عاـ كانت درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية مرتفعة عند أعضاء ىيئة التدريس، 
(، كقد جاء ٤تور السمات 4.36حيث كصلت قيمة ا١تتوسط اٟتسايب لدرجة االستجابة الكلية )

جة ٦تارسة مرتفعة من قبل أعضاء ىيئة ( كاليت ٘تثل در 4.62الشخصية بأعلى متوسط حسايب حيث بلغ )
التدريس، كيف ا١تقابل جاء يف ا١ترتبة االخَتة ٤تور الوسائل التكنولوجية بأقل متوسط حسايب حيث بلغ 

 ( كاليت ٘تثل درجة ٦تارسة مرتفعة.4.05)
 ب: تحليل محاور استبيان عينة الطلبة :

 . السمات الشخصية :1

( ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لفقرات ٤تور السمات الشخصية يف 23اٞتدكؿ رقم ) يعرض
 استبياف الطلبة ككما يلي :

لفقرات السمات الشخصية يف استبياف  ( يبُت ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية23جدكؿ رقم )
 الطلبة للكادر

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
ا١تتوسط 
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

الوزف 
 النسيب

 الًتتيب
درجة 
 ا١تمارسة

 مرتفعة 10 57.3 0.764 4.18 ٭تًـت الطلبة  1
 مرتفعة 14 40.2 0.837 3.82 يتفاعل مع كجهات الطلبة 2
 مرتفعة 6 64.8 0.883 4.07 ٭تًـت الوقت 3
 مرتفعة 3 67.6 0.935 3.98 يلتـز بالنظاـ 4
 مرتفعة 13 44.8 0.924 3.79 كتعدد اآلراءيتقبل األفكار اٞتديدة  5
 مرتفعة 11 53.8 0.944 3.78 يهتم بقيم التعاكف بُت الطلبة 6
 متوسطة 4 66.2 1.118 3.09 يرحب بالنقد كالنقد الذايت 7
 مرتفعة 9 60.0 1.001 3.50 يعٍت ٔتهارات التعلم الذايت 8
يوفر مناخان تعليميان تسوده العالقات  9

 اإلنسانية
 مرتفعة 8 61.8 1.096 3.53

 مرتفعة 12 51.6 0.911 3.77 يتميز بالبهجة كالتسامح كاٟتيوية 10
 مرتفعة 1 72.6 0.894 3.98 ٮتلص يف عملو  11
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 مرتفعة 2 69.9 0.990 3.95 يؤدم عملو بإتقاف 12
 مرتفعة 5 65.1 0.789 3.96 ُيشجع التفكَت العلمي بُت الطلبة 13
 مرتفعة 7 63.5 0.969 3.83 بكفاءةيدير النقاش  14

 مرتفعة   0.561 3.80 ا١تستول الكلي

(  أف ا١تتوسطات اٟتسابية حملور السمات الشخصية تراكحت 23يتضح من نتائج اٞتدكؿ رقم )
(، حيث كانت درجة ا١تمارسة الكلية مرتفعة حيث بلغت قيمة ا١تتوسط اٟتسايب 4.18- 3.09بُت)
( كاليت تنص)٭تًـت الطلبة( بأعلى متوسط حسايب حيث 1الفقرة رقم)(، كقد جاءت ٢3.80تا)
( كاليت 7(  كاليت  ٘تثل درجة ٦تارسة مرتفعة من قبل أعضاء ىيئة التدريس، كجاءت الفقرة رقم)4.18بلغ)

( كاليت ٘تثل درجة ٦تارسة 3.09تنص)يرحب بالنقد كالنقد الذايت( بأقل متوسط حسايب حيث بلغ)
 متوسطة.

 ت التدريس:. مهارا2

( ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لفقرات ٤تور مهارات التدريس يف 24يعرض اٞتدكؿ رقم )
 استبياف الطلبة ككما يلي

( يبُت ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لفقرات ٤تور مهارات التدريس يف استبياف 24جدكؿ رقم )
 الطلبة

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
ا١تتوسط 
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

الوزف 
 النسيب

 الًتتيب
درجة 
 ا١تمارسة

1 
يطبق طرائق كاسًتاتيجيات تدريسية 

 حديثة كمناسبة
 متوسطة 6 69.7 9830. 3.45

 مرتفعة 3 72.6 9550. 3.58 ٮتتار ا١تدخل ا١تناسب كا١تشوؽ للمحاضرة 2
 متوسطة 5 70.5 9120. 3.36 يزكد الطلبة بأٝتاء مراجع مرتبطة باحملاضرة 3
 مرتفعة 4 71.2 1.047 3.65 يربط ا١تعلومات النظرية بالتطبيقات 4
 مرتفعة 12 61.0 1.021 3.66 ُيكلف الطلبة بقراءات حوؿ احملاضرة 5
 مرتفعة 10 65.2 10.052 3.71 يسمح للطلبة باألسئلة كالتعليقات 6
 مرتفعة 14 51.0 9690. 3.75 ٭تفز على التفكَت كا١تبادرة كاالبتكار 7
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 متوسطة 7 68.2 9580. 3.47 التعميمات يناقش الطلبة للتوصل إذل 8
 متوسطة 8 67.2 1.015 3.36 يوظف التقنيات التعليمية ا١تناسبة 9
 متوسطة 2 74.0 9930. 3.32 يربط ينب العقل كالنقل كالعلـو اٟتديثة 10
 متوسطة 1 76.7 1.087 3.44 ينوع يف مصادر التعليم اٞتامعي 11
 متوسطة 15 50.1 1.017 3.48 ُيكلف الطلبة بأنشطة ْتثية يف ا١تكتبة 12
 مرتفعة 9 66.7 9050. 3.52 يستخدـ التقوصل ا١تبدئي كا١ترحلي كالنهائي 13
 مرتفعة 13 54.2 8760. 3.91 متمكن من ماديت العلمية. 14
 مرتفعة 11 62.3 9580. 3.92 يشجع الطلبة على ا١تشاركة يف احملاضرة 15

 مرتفعة   6430. 3.57 ا١تستول الكلي

- 3.32( أف ا١تتوسطات اٟتسابية حملور مهارات التدريس تراكحت بُت)24يتضح من اٞتدكؿ رقم )
(، كقد 3.57( حيث كانت درجة ا١تمارسة الكلية مرتفعة، حيث بلغت قيمة ا١تتوسط اٟتسايب ٢تا)3.92

تنص)يشجع الطلبة على ا١تشاركة يف احملاضرة( بأعلى متوسط حسايب ( كاليت 15جاءت الفقرة رقم)
( كاليت 10( كاليت ٘تثل درجة ٦تارسة مرتفعة من قبل أعضاء ىيئة التدريس، كجاءت الفقرة رقم)3.92بلغ)

( كاليت ٘تثل درجة 3.32تنص)يربط بُت العقل كالنقل كالعلـو اٟتديثة( بأقل متوسط حسايب حيث بلغ)
 ة.٦تارسة متوسط

 أخالقيات مهنة التعليم: -3
( ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لفقرات ٤تور أخالقيات مهنة التعليم يف 25اٞتدكؿ رقم ) يعرض

 استبياف الطلبة ككما يلي :
( يبُت ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لفقرات ٤تور أخالقيات مهنة التعليم يف 25جدكؿ رقم )

 استبياف الطلبة
رقم 
 الفقرة

 الفقرات
ا١تتوسط 
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

الوزف 
 النسيب

 بالًتتي
درجة 
 ا١تمارسة

1 
 

يبذؿ قصارل جهده يف تقدصل ا١تعلومات 
 كالعلـو للطلبة

 مرتفعة 9 62.8 0.856 4.09

 مرتفعة 5 69.5 0.966 3.64 يتعامل مع الطلبة بلطف 2
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 مرتفعة 8 64.2 0.954 3.88 تعاملو مع الطلبةيستخدـ لغة مهذبة يف  3
يراعي القيم االجتماعية السائدة يف  4

 اجملتمع
 مرتفعة 7 66.5 0.969 3.81

5 
يعمل على إسداء النصيحة ا١تستمرة 

 للطلبة
 مرتفعة 10 60.9 0.902 3.89

 مرتفعة 4 70.7 0.943 3.67 يتميز با١تركنة يف تعاملو مع الطلبة 6
 متوسطة 3 72.3 1.161 3.21 بالساعات ا١تكتبيةيلتـز  7
 مرتفعة 6 68.2 0.932 3.53 يراعي الفركؽ الفردية بُت الطلبة 8
 مرتفعة 2 72.6 10.057 3.54 يعزز مفهـو الشورل يف نفوس الطلبة 9
 متوسطة 1 73.9 1.118 3.24 يبدك مدركان ١تشاعر الطلبة 10

 مرتفعة   0.675 3.65 ا١تستول الكلي

- 3.21( أف ا١تتوسطات اٟتسابية حملور أخالقيات مهنة التعليم تراكحت بُت)25يتضح من اٞتدكؿ رقم )
(، كقد 3.65( حيث كانت درجة ا١تمارسة الكلية مرتفعة، حيث بلغت قيمة ا١تتوسط اٟتسايب ٢تا)4.09

بة( بأعلى متوط ( كاليت تنص)يبذؿ قصارل جهده يف تقدصل ا١تعلومات كالعلـو للطل1جاءت الفقرة رقم)
( كاليت ٘تثل درجة ٦تارسة مرتفعة من قبل أعضاء ىيئة التدريس، كجاءت الفقرة 4.09حسايب حيث بلغ)

( كاليت ٘تثل درجة 3.21( كاليت تنص) يلتـز بالساعات ا١تكتبية( بأقل متوسط حسايب حيث بلغ)7رقم)
 ٦تارسة متوسطة.

 :التخطيط  -4

( ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لفقرات ٤تور التخطيط يف استبياف 26اٞتدكؿ رقم ) يعرض
 الطلبة ككما يلي :
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 لفقرات ٤تور التخطيط يف استبياف الطلبة ( يبُت ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية26جدكؿ رقم )
رقم 
 الفقرة

 الفقرات
ا١تتوسط 
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

الوزف 
 النسيب

 الًتتيب
درجة 
 ا١تمارسة

 مرتفعة 2 78.4 0.904 3.84 ٭تدد األىداؼ العامة للمقرر 1

2 
مكوناتو  يقـو بتحليل مستول الدرس إذل

األساسية من حقائق كمفاىيم كقوانُت 
 كتعميمات

 مرتفعة 4 70.2 0.988 3.66

3 
يصمم نشاطات تعليمية تفاعلية ٖتفز الطلبة 

 التعلم.على 
 مرتفعة 7 64.1 0.992 3.53

4 
تكنولوجيا  يوظف يف خططو التدريسية مصادر

 ا١تعلومات كاالتصاؿ.
 متوسطة 6 65.4 0.961 3.10

5 
يتمكن من التخطيط للمحاضرة إلدارة 

 ا١تناقشات بفاعلية.
 متوسطة 5 67.3 0.941 3.47

6 
اإلمكانات  ٮتتار األنشطة التعليمية يف ضوء

 اٞتامعة. ا١تتوفرة يف 
 مرتفعة 8 63.3 1.003 3.90

 مرتفعة 1 85.5 1.043 3.86 يقدـ ا١تادة الدراسية بطريقة منظمة كمتسلسلة. 7

8 
يتقن ربط ا١تادة اليت يدرسها بغَتىا من ا١تواد 

 األخرل لتحقيق التكامل بُت ا١تناىج.
 مرتفعة 3 75.9 1.036 3.61

 مرتفعة   0.702 3.62 ا١تستول الكلي

(، 3.90 -3.10( أف ا١تتوسطات اٟتسابية حملور التخطيط تراكحت بُت)26يتضح من اٞتدكؿ رقم ) 
(، كقد جاءت 3.62حيث كانت درجة ا١تمارسة الكلية مرتفعة حيث بلغت قيمة ا١تتوسط اٟتسايب ٢تا)

( بأعلى متوسط ( كاليت تنص)ٮتتار األنشطة التعلمية يف ضوء اإلمكانيات ا١تتوفرة يف اٞتامعة6الفقرة رقم)
( كاليت ٘تثل درجة ٦تارسة مرتفعة من قبل أعضاء ىيئة التدريس، كجاءت الفقرة 3.90حسايب حيث بلغ)

( كاليت تنص)يوظف يف خططو التدريسية مصادر تكنولوجيا ا١تعلومات كاالتصاؿ( بأقل متوسط 4رقم)
 ( كاليت ٘تثل درجة ٦تارسة متوسطة.3.10حسايب حيث بلغ)

 :تنفيذ ال -5
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( ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لفقرات ٤تور التنفيذ يف استبياف الطلبة  27اٞتدكؿ رقم ) يعرض
 ككما يلي :

 التنفيذ يف استبياف الطلبةلفقرات ٤تور ( يبُت ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية 27جدكؿ رقم )
رقم 
 الفقرة

 الفقرات
ا١تتوسط 
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

الوزف 
 النسيب

 الًتتيب
درجة 
 ا١تمارسة

 متوسطة 7 63.8 1.218 3.47 يتواصل مع طلبتو لتسهيل تعلمهم ك٪تائهم. 1
 مرتفعة 4 69.5 0.893 3.57 يتعامل بإ٬تابية مع ا١تشاكل السلوكية للطلبة 2
 مرتفعة 5 67.9 0.946 3.70 يراعي القدرات الفردية بُت الطالب 3

4 
صياغة أسئلة تنمي مهارات يتمكن من 

 التفكَت اإلبداعي كالناقد لدل الطلبة.
 مرتفعة 8 63.8 1.031 3.57

5 
يتقن إعداد كسائل تنمية حب االستطالع 

 كاستخدامها يف نفوس الطلبة
 متوسطة 2 74.1 0.929 3.42

6 
يتقن كيفية اإلصغاء باىتماـ إذل أفكار كآراء 

 كمقًتحات الطلبة.
 مرتفعة 1 78.5 1.017 3.52

7 
يتقن استخداـ طرؽ الثواب كالعقاب كفق 

 أصو٢تا الًتبوية كالنفسية.
 متوسطة 3 71.7 1.112 3.28

8 
يقدـ للطلبة مواد مطبوعة للدرس إذل جانب 

 التقدصل الشفوم
 مرتفعة 6 65.8 10.052 3.61

 مرتفعة   0.709 3.52 ا١تستول الكلي

( حيث  3.70- 3.28اٟتسابية حملور التنفيذ تراكحت بُت)( أف ا١تتوسطات 27يتضح من اٞتدكؿ رقم )
(، كقد جاءت الفقرة 3.52كانت درجة ا١تمارسة الكلية مرتفعة حيث بلغت قيمة ا١تتوسط اٟتسايب ٢تا)

( كاليت 3.70( كاليت تنص)يراعي القدرات الفردية بُت الطالب( بأعلى متوسط حسايب حيث بلغ)3رقم)
( كاليت تنص)يتقن استخداـ 7قبل أعضاء ىيئة التدريس، كجاءت الفقرة  رقم)٘تثل درجة ٦تارسة مرتفعة من 

( كاليت ٘تثل 3.28طرؽ الثواب كالعقاب كفق أصو٢تا الًتبوية كالنفسية( بأقل متوسط حسايب حيث بلغ)
  درجة ٦تارسة متوسطة.
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 تقويم الطلبة : -6
رية لفقرات ٤تور تقوصل الطلبة يف استبياف ( ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيا28اٞتدكؿ رقم ) يعرض

 الطلبة  ككما يلي :
 ( يبُت ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية للعبارات ا٠تاصة بتقوصل الطلبة28جدكؿ رقم )

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
ا١تتوسط 
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

الوزف 
 النسيب

 الًتتيب
درجة 
 ا١تمارسة

1 
كاألنشػػػػطة ك٬تعػػػػل ٢تػػػػا كزنػػػػان يف يتػػػػابع الواجبػػػػات 

 التقوصل.
 مرتفعة 8 67.7 9510. 3.81

2 
يسػػػػتخدـ أكثػػػػر مػػػػن أسػػػػلوب يف تقيػػػػيم الطلبػػػػة 

 ١تراعاة الفركؽ الفردية.
3.44 .9120 65.0 10 

 متوسطة

 مرتفعة 1 79.6 1.111 3.55 يراعي االستمرارية يف تقوصل الطلبة. 3

4 
يشػػػػػػػػرؾ الطلبػػػػػػػػة يف اختيػػػػػػػػار الطريقػػػػػػػػة ا١تناسػػػػػػػػبة 

 لتقوٯتهم
3.61 1.020 70.4 5 

 مرتفعة

 مرتفعة 13 60.1 8980. 3.90 يذكر الطلبة باالختبارات القادمة بوقت كاؼ 5

6 
يعطػػػػػي امتحانػػػػػات متوازنػػػػػة مػػػػػن حيػػػػػث مشو٢تػػػػػا 

 حملتول ا١تقرر.
3.78 .8710 51.1 15 

 مرتفعة

7 
الختبػػارات يتحػػرل الدقػػة كالعػػدؿ يف تصػػحيحو 

 الطلبة
3.67 1.121 73.0 3 

 مرتفعة

8 
يقـو ٔتراجعػة مػادة االمتحػاف للطلبػة كيقػدـ نقػد 

 إ٬تايب إلجاباهتم.
3.66 1.061 68.5 7 

 مرتفعة

9 
يطلػػػػػب أعمػػػػػاالن ككاجبػػػػػات كمتطلبػػػػػات إضػػػػػافية 

 للمقرر الذم يدرسو.
3.60 1.013 59.1 14 

 مرتفعة

10 
 يسػػػػػػتقبل أفكػػػػػػار الطلبػػػػػػة كيػػػػػػتفهم القصػػػػػػد مػػػػػػن

 أسئلتهم.
3.83 .7680 63.3 12 

 مرتفعة

11 
يعػػػػود طلبتػػػػو علػػػػى قػػػػوؿ كلمػػػػة اٟتػػػػق يف ٥تتلػػػػف 

 الظركؼ كا١تناسبات.
3.67 1.179 72.8 4 

 مرتفعة
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12 
يػػػػػتقن اسػػػػػتخداـ طػػػػػرؽ الثػػػػػواب كالعقػػػػػاب كفػػػػػق 

 أصو٢تا الًتبوية كالنفسية.
3.43 1.031 70.0 6 

 متوسطة

13 
يقػػػػػدـ مالحظػػػػػات مكتوبػػػػػة علػػػػػى أكراؽ الطلبػػػػػة 
كيػػػػػػػػػػػزكدىم باإلجابػػػػػػػػػػػات الصػػػػػػػػػػػحيحة ألسػػػػػػػػػػػئلة 

 االختبارات.
3.54 1.148 74.6 2 

 مرتفعة

 مرتفعة 11 63.7 9130. 3.64 ٯتتدح الطلبة أثناء التدريس. 14

15 
يراعػػي االسػػتمرارية كالشػػمولية يف تقػػوصل الوسػػائل 
التعليميػػػػػة للمحافظػػػػػة علػػػػػى حػػػػػداثتها كمسػػػػػتول 

 فاعليتها دائمان.
3.47 1.025 66.8 9 

 متوسطة

 مرتفعة   6770. 3.64 ا١تستول الكلي

 
 

- 3.43( أف ا١تتوسطات اٟتسابية حملور تقوصل الطلبة تراكحت بُت)28يتضح من نتائج اٞتدكؿ رقم )
(، كقد 3.63( حيث كانت درجة ا١تمارسة الكلية مرتفعة، حيث بلغت قيمة ا١تتوسط اٟتسايب ٢تا)3.90

الطلبة باالختبارات القادمة بوقت كاؼ( بأعلى متوسط حسايب ( كاليت تنص)يُذكر 5جاءت الفقرة رقم)
( 12( كاليت ٘تثل درجة ٦تارسة مرتفعة من قبل أعضاء ىيئة التدريس، كجاءت الفقرة رقم)3.90حيث بلغ)

كاليت تنص)يتقن استخداـ طرؽ الثواب كالعقاب كفق أصو٢تا الًتبوية كالنفسية( بأقل متوسط حسايب حيث 
 ٘تثل درجة ٦تارسة متوسطة.( كاليت 3.43بلغ)

 :. محور أساليب التعزيز والتحفيز7

( ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لفقرات ٤تور أساليب التعزيز كالتحفيز 29اٞتدكؿ رقم ) يعرض
 يف استبياف الطلبة ككما يلي :

 
 

  



  عرض وتحميل ومناقشة النتائج   الثانيالفصل 
 

071 
 

٤تور أساليب التعزيز كالتحفيز يف ( يبُت ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لفقرات 29جدكؿ رقم )
 استبياف الطلبة

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
ا١تتوسط 
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

الوزف 
 النسيب

 الًتتيب
درجة 
 ا١تمارسة

 مرتفعة 11 48.0 0.866 4.24 ينادم على الطلبة بأٝتائهم. 1
 مرتفعة 9 61.5 0.936 3.88 يقدر ذكاء الطلبة كقدراهتم ا٠تاصة. 2
 مرتفعة 6 69.6 0.788 3.94 يُثٍت على إ٧تازات الطلبة. 3

4 
يهػػػتم بدرجػػػة عاليػػػة يف تصػػػحيح األخطػػػاء 

 اليت يقع هبا الطلبة.
 مرتفعة 5 71.2 0.998 3.74

 مرتفعة 8 62.6 0.995 3.71 ٭تًـت إجابات الطلبة مهما كانت. 5

6 
ُيشػػػػػرؾ الطلبػػػػػة يف صػػػػػػياغة القػػػػػرارات الػػػػػػيت 

 هتمهم خالؿ فًتة التدريس.
 مرتفعة 7 69.5 1.018 3.50

7 
٭تػػػػػػًـت كجهػػػػػػات نظػػػػػػر الطلبػػػػػػة كانتقػػػػػػاداهتم 

 العلمية.
 مرتفعة 3 81.2 1.042 3.52

8 
يأخػػػػػػػذ بػػػػػػػآراء الطلبػػػػػػػة يف ٖتديػػػػػػػد مواعيػػػػػػػد 

 االمتحانات.
 مرتفعة 10 60.3 1.074 3.68

9 
ُيشػػػػػػػػػجع الطلبػػػػػػػػػة علػػػػػػػػػى إبػػػػػػػػػراز مػػػػػػػػػواىبهم 

 كقدراهتم.
 مرتفعة 4 75.0 1.037 3.60

10 
ا١تسػػػػػػا٫تة يف بنػػػػػػاء شخصػػػػػػية يعمػػػػػػل علػػػػػػى 

الطلبػػػػة كونػػػػو يشػػػػكل قػػػػدكة ٢تػػػػم يف اجملػػػػاؿ 
 العلمي.

 مرتفعة 1 83.7 1.094 3.64

 متوسطة 2 81.3 1.307 3.26 ٮُتصص كقتان كافيان لالستماع آلراء الطلبة. 11

 مرتفعة   0.714 3.70 ا١تستول الكلي

 3.26( أف ا١تتوسطات اٟتسابية حملور أساليب التعزيز كالتحفيز تراكحت بُت)29يتضح من اٞتدكؿ رقم )
(، 3.70( حيث كانت درجة ا١تمارسة الكلية مرتفعة، حيث بلغت قيمة ا١تتوسط اٟتسايب ٢تا)4.24-

حيث  ( كاليت تنص) ينادم على الطلبة بأٝتائهم( بأعلى متوسط حسايب1كقد جاءت الفقرة رقم)
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( كاليت 11( كاليت ٘تثل درجة ٦تارسة مرتفعة من قبل أعضاء ىيئة التدريس، كجاءت الفقرة رقم)4.24بلغ)
( كاليت ٘تثل درجة 3.26تنص) ٮُتصص كقتان كافيان لالستماع آلراء الطلبة( بأقل متوسط حسايب حيث بلغ)

 ٦تارسة متوسطة. 
 االتصال والتواصل مع الطلبة: -8

( ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لفقرات ٤تور االتصاؿ كالتواصل يف 30)اٞتدكؿ رقم  يعرض
 استبياف الطلبة  ككما يلي :

( يبُت ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية لفقرات ٤تور االتصاؿ كالتواصل يف 30جدكؿ رقم )
 استبياف الطلبة

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
ا١تتوسط 
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

الوزف 
 النسيب

 الًتتيب
درجة 
 ا١تمارسة

 متوسطة 7 65.4 1.191 3.47 يُنوع يف نربات الصوت. 1

 مرتفعة 10 56.5 0.931 3.55 يستخدـ اإلٯتاءات كتعبَتات الوجو. 2

 مرتفعة 5 73.3 0.915 3.75 يبدم ٛتاسة كحيوية يف احملاضرة. 3

 مرتفعة 9 60.7 0.910 3.85 يستخدـ لغة كمصطلحات سهلة الفهم. 4

5 
٭تػػػػافظ علػػػػى العالقػػػػات الشخصػػػػية بينػػػػػو 

 كبُت الطلبة
3.78 0.987 75.3 3 

 مرتفعة

 مرتفعة 8 64.8 0.992 3.76 ٭ترص على معرفة أٝتاء الطالب. 6

7 
يرحػػػػػػػب بلقػػػػػػػاء الطػػػػػػػالب خػػػػػػػارج كقػػػػػػػت 
 احملاضرة )من خالؿ الساعات ا١تكتبية(.

3.54 1.025 70.8 6 
 مرتفعة

 مرتفعة 1 77.1 0.979 3.60 الطلبة.يتفهم مشاعر  8

9 
يسػػػػػػػػػػػتقبل مالحظػػػػػػػػػػػات الطلبػػػػػػػػػػػة حػػػػػػػػػػػوؿ 

 التدريس بصدر رحب.
3.49 1.126 74.6 4 

 متوسطة

 مرتفعة 2 77.0 0.993 3.79 يعمل بركح الفريق الواحد مع الطلبة. 10

 مرتفعة   0.700 3.66 ا١تستول الكلي
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- 3.47االتصاؿ كالتواصل تراكحت بُت) ( أف ا١تتوسطات اٟتسابية حملور30يتضح من اٞتدكؿ رقم )
(، كقد 3.66( حيث كانت درجة ا١تمارسة الكلية مرتفعة، حيث بلغت قيمة ا١تتوسط اٟتسايب ٢تا)3.85

( كاليت تنص) يستخدـ لغة كمصطلحات سهلة الفهم( بأعلى متوسط حسايب حيث 4جاءت الفقرة رقم)
( كاليت 1عضاء ىيئة التدريس، كجاءت الفقرة رقم)( كاليت ٘تثل درجة ٦تارسة مرتفعة من قبل أ3.85بلغ)

 ( كاليت ٘تثل درجة ٦تارسة متوسطة.3.47تنص) يُنوع يف نربات الصوت( بأقل متوسط حسايب حيث بلغ)
 :الوسائل التكنولوجية  -9

ية كاال٨ترافات ا١تعيارية لفقرات ٤تور الوسائل التكنولوجية يف ( ا١تتوسطات اٟتساب31اٞتدكؿ رقم ) يعرض
 استبياف الطلبة ككما يلي :

لفقرات ٤تور الوسائل التكنولوجية يف  ( يبُت ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية31جدكؿ رقم )
 استبياف الطلبة

رقم 
 الفقرة

 الفقرات
ا١تتوسط 
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

الوزف 
 لنسيبا

 الًتتيب
درجة 
 ا١تمارسة

1 
يػػػػػػدرؾ مفهػػػػػػـو ا١تعرفػػػػػػة التكنولوجيػػػػػػة كأ٫تيتهػػػػػػا يف 

 تطوير العملية التعليمية.
 مرتفعة 20 66.9 1.080 3.82

2 
٭تػػػػػػػػػػدد األدكات كاألجهػػػػػػػػػػزة التكنولوجيػػػػػػػػػػة الػػػػػػػػػػيت 

 تتناسب مع ا١تواقف التعليمية ا١تختلفة.
 متوسطة 8 80.2 1.064 3.45

 متوسطة 11 77.9 10.052 3.33 ا١تعلومات الرقمية.يعرؼ جيدان مصادر  3

4 
ٯتتلػػػك مهػػػارة تشػػػغيل ا١تلفػػػات الصػػػوتية كالفيػػػديو 

 باستخداـ الربامج ا١تناسبة ٢تا.
 مرتفعة 14 76.2 1.065 3.51

5 
مػػػػتمكن مػػػػػن مفػػػػػاىيم كمصػػػػػطلحات تكنولوجيػػػػػا 

 التعليم
 مرتفعة 9 79.9 1.070 3.58

6 
بكفػػػػػػػػػاءة يسػػػػػػػػتخدـ األجهػػػػػػػػػزة كا١تػػػػػػػػػواد كاألدكات 

 عالية.
 مرتفعة 3 81.6 1.148 3.63

7 
يشػػػرؾ أكػػػرب عػػػدد ٦تكػػػن مػػػن الطػػػالب يف إجػػػراء 

 ٕتارب العركض العملية.
 مرتفعة 17 73.4 1.006 3.59
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8 
ٮتتػار الوسػػائل التعليميػػة اٟتديثػػة كا١تناسػػبة لطريقػػة 

 التدريس.
 مرتفعة 10 79.1 1.028 3.67

9 
بعػػػػد ينػػػػاقش الطػػػػالب كيقػػػػيم الوسػػػػائل التعليميػػػػة 

 االنتهاء من استخدامها.
 متوسطة 12 77.3 1.096 3.47

10 
يوضػػح كيفيػػة اسػػتخداـ األجهػػزة كا١تػػواد التعليميػػة 

 بشكل فعاؿ يف ا١تواقف التعليمية.
 مرتفعة 19 70.8 1.117 3.56

11 
يتعامػػػػل مػػػػع بػػػػرامج الرسػػػػومات ا١تختلفػػػػة كبػػػػرامج 

Microsoft .ٔتهارة عالية 
 متوسطة 18 72.2 1.190 3.36

 يستخدـ برنامج العركض التقدٯتية بكفاءة  12
Power point. 3.21 1.264 76.7 13 متوسطة 

 
 متوسطة 16 74.0 1.155 3.45 يوفر بدائل تكنولوجيا التعليم. 13

14 
ٮتتػػػػػار األجهػػػػػزة التعليميػػػػػة الػػػػػيت ٖتقػػػػػق األىػػػػػداؼ 

 كتتناسب مع احملتول.
 مرتفعة 5 81.0 1.195 3.59

15 
عناصػػػر اإلثػػػارة كالدافعيػػػة كالتشػػػويق يراعػػػي تػػػوافر 

 يف الوسائل التعليمية.
 مرتفعة 7 80.3 1.196 3.56

16 
يراعػػػػػػي تػػػػػػػوافر القػػػػػػيم اٞتماليػػػػػػػة كالفنيػػػػػػة كاالتػػػػػػػزاف 

 كالتجانس يف إنتاج الوسائل التعليمية.
 مرتفعة 15 75.6 1.155 3.52

17 
يهيػػػػػئ ك٬تهػػػػػز بيئػػػػػة الػػػػػتعلم مػػػػػن حيػػػػػث )أمػػػػػاكن 

 –الظػركؼ ا١تكانيػة  –كضػع الشاشػة  –اٞتلوس 
 درجة اٟترارة(. –اإلضاءة  –التهوية 

 متوسطة 6 80.8 1.209 3.42

18 
يضػػبط ك٬تػػرب أجهػػزة العػػرض الضػػوئي )الصػػوت 

 الصورة( لتناسب الطالب. –
 مرتفعة 2 83.4 1.232 3.50

19 
يراعػػػػي عناصػػػػر األمػػػػن كالسػػػػالمة عنػػػػد اسػػػػتخداـ 

 تقنيات التعلم يف بيئات التعلم ا١تختلفة.
 مرتفعة 1 83.9 1.227 3.61

20 
يتعامػػل مػػع كسػػائل االتصػػاؿ ا١تختلفػػة كشػػبكات 

 اإلنًتنت.
 متوسطة 4 81.3 1.218 3.13

 مرتفعة   0.885 3.50 ا١تستول الكلي
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- 3.13( أف ا١تتوسطات اٟتسابية حملور الوسائل التكنولوجية  تراكحت بُت)31يتضح من اٞتدكؿ رقم )

(، كقد 3.50الكلية مرتفعة، حيث بلغت قيمة ا١تتوسط اٟتسايب ٢تا)( حيث كانت درجة ا١تمارسة 3.82
( كاليت تنص) يدرؾ مفهـو ا١تعرفة التكنولوجية كأ٫تيتها يف تطوير العملية التعليمية( 1جاءت الفقرة رقم)

( كاليت ٘تثل درجة ٦تارسة مرتفعة من قبل أعضاء ىيئة التدريس، 3.82بأعلى متوسط حسايب حيث بلغ)
( كاليت تنص) يتعامل مع كسائل االتصاؿ ا١تختلفة كشبكات اإلنًتنت( بأقل 20قرة رقم)كجاءت الف

 ( كاليت ٘تثل درجة ٦تارسة متوسطة.3.13متوسط حسايب حيث بلغ)
 تريب ٤تاكر الكفاءات التدريسية : -10

 الطلبة ( يوضح ا١تتوسطات اٟتسابية كاال٨ترافات ا١تعيارية حملاكر الدراسة يف استبياف32جدكؿ رقم )
 درجة ا١تمارسة اال٨تراؼ ا١تعيارم ا١تتوسط اٟتسايب احملاكر الًتتيب

 مرتفعة 0.561 3.80 السمات الشخصية 1
 مرتفعة 0.714 3.70 أساليب التعزيز كالتحفيز 2
 مرتفعة 0.700 3.66 االتصاؿ كالتواصل 3
 مرتفعة 0.675 3.65 أخالقيات مهنة التعليم 4
 مرتفعة 0.677 3.64 تقوصل الطلبة 5
 مرتفعة 0.702 3.62 تخطيط ال 6
 مرتفعة 0.643 3.57 مهارات التدريس 7
 مرتفعة 0.709 3.52 تنفيذال 8
 مرتفعة 0.885 3.50 الوسائل التكنولوجية 9

 مرتفعة 0.696 3.62 الدرجة الكلية حملاكر الكفاءات التدريسية
 

الكفاءات التدريسية يف استبياف الطلبة كانت مرتبة ترتيبان ( أف ترتيب ٤تاكر 32يتضح من اٞتدكؿ رقم )
تنازليان على النحو التارل : ٤تور السمات الشخصية، ٤تور أساليب التعزيز كالتحفيز، ٤تور االتصاؿ 

رات التدريس، ٤تور ، ٤تور مهاتخطيطالقوصل الطلبة، ٤تور كالتواصل، ٤تور أخالقيات مهنة التعليم، ٤تور ت
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٤تور الوسائل التكنولوجية، كبشكل عاـ كانت درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية مرتفعة، حيث ، تنفيذال
(، كقد جاء ٤تور السمات الشخصية 3.62كصلت قيمة ا١تتوسط اٟتسايب لدرجة االستجابة الكلية )

س، ( كاليت ٘تثل درجة ٦تارسة مرتفعة من قبل أعضاء ىيئة التدري3.80بأعلى متوسط حسايب حيث بلغ )
( كاليت ٘تثل 3.50كجاء ٤تور الوسائل التكنولوجية يف ا١ترتبة االخَتة بأقل متوسط حسايب حيث بلغ )

 درجة ٦تارسة مرتفعة.
نتائج السؤاؿ الفرعي األكؿ الذم ينص : ىل ٗتتلف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت  -2

 عا ١تتغَت ا١تؤسسة التعليمية ؟.اٞتودة الشاملة من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس تب

( لعينتُت مستقلتُت للتعرؼ على أثر ا١تؤسسة  T-test) لإلجابة عن ىذا السؤاؿ مت استخداـ اختبار
تدريس العلمية يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة يف استبياف أعضاء ىيئة ال

 ( 33)ككما ىو موضح باٞتدكؿ رقم

يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية تبعان T-Test ( يوضح نتائج اختبار33رقم )جدكؿ 
 ١تتغَت ا١تؤسسة التعليمية يف استبياف أعضاء ىيئة التدريس

 اجملاؿ
نوع 

ا١تؤسسة 
 التعليمية

حجم 
 العينة

n 

ا١تتوسط 
 اٟتسايب

Mean 

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

Std. 
Deviation 

Independent t-test 

t-test 

مستول 
 الداللة

Sig. 

السمات 
 الشخصية

جامعة 
 صنعاء

22 4.56 0.277 
2.618 

 

0.116 

جامعة  
 اٟتديدة

10 4.74 0.319 

 0.003 10.124 0.481 4.20 22جامعة  مهارات التدريس
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   صنعاء 

جامعة 
 اٟتديدة

10 4.73 0.293 

أخالقيات مهنة 
 التعليم

 

جامعة 
 صنعاء

22 4.21 0.486 
10.124 

 

0.003 

جامعة  
 اٟتديدة

10 4.74 0.295 

 تخطيط ال

 

جامعة 
 صنعاء

22 4.30 0.472 
10.994 

 

0.002 

جامعة  
 اٟتديدة

10 4.82 0.170 

 تنفيذ ال

 

جامعة 
 صنعاء

22 3.97 0.572 
13.183 

 

0.001 

جامعة  
 اٟتديدة

10 4.97 0.987 

 تقوصل الطلبة 

 

جامعة 
 صنعاء

22 4.01 0.511 
20.294 

 

0.000 

جامعة  
 اٟتديدة

10 4.79 0.279 

أساليب التعزيز 
 كالتحفيز

جامعة 
 صنعاء

22 4.15 0.525 13.640 0.001 
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جامعة  
 اٟتديدة

10 4.80 0.252 
  

االتصاؿ كالتواصل 
 مع الطلبة

 

جامعة 
 صنعاء

22 4.41 0.366 
4.696 

 

0.038 

جامعة  
 اٟتديدة

10 4.68 0.179 

الكفاءات 
 التكنولوجية

 

جامعة 
 صنعاء

22 3.76 0.813 11.967 

 

 

0.002 

 

 
جامعة 
 اٟتديدة

10 4.69 0.369 

 

 

 الدرجة الكلية للكفاءات

 

جامعة 
 صنعاء

22 4 28.  0.500 

10.848 0.018 
جامعة 
 اٟتديدة

10 4.77 0.349 

 (α≥0.05ذات داللة إحصائية)

دالة احصائيان يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية تعزل ( أف ىنالك فركقان 33يتضح من اٞتدكؿ  رقم )
١تتغَت ا١تؤسسة العلمية، كلصاحل كلية الًتبية البدنية كالرياضية جامعة اٟتديدة على األداة ككل، حيث بلغ 

 (.4.77ا١تتوسط اٟتسايب ٢تا) 

التدريسية يف ظل : ىل ٗتتلف درجة ٦تارسة الكفاءات  نتائج السؤاؿ الفرعي الثاشل الذم ينص على -3
 معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس تبعا ١تتغَت الدرجة العلمية؟.
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-ANOVA oneلإلجابػػة علػػػى ىػػػذا السػػػؤاؿ  مت اسػػػتخداـ جػػدكؿ ٖتليػػػل التبػػػاين احػػػادم اٞتانػػػب 
way نظر اعضاء  للتعرؼ على درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة

 (34ككما ىو موضح باٞتدكؿ رقم )  ىيئة التدريس تبعا ١تتغَت الدرجة العلمية

الستجابات أفراد العينة على  ANOVA( يبُت نتائج ٖتليل التباين االحادم 34اٞتدكؿ رقم)
 استبياف أعضاء ىيئة التدريس حسب متغَت الدرجة العلمية

 اجملاؿ
الدرجة 
 العلمية

حجم 
 العينة

N 

ا١تتوسط 
 اٟتسايب

mean 

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

 

ANOVA one-
way 

F-test 
مستول 
 الداللة

السمات 
 الشخصية  

 

أستاذ 
 مشارؾ

15 4.73 0.219 

2.424 0.106 
أستاذ 
 مساعد

10 4.52 0.377 

 0.258 4.51 7 مدرس

 0.298 4.62 32 اجملموع

 مهارات التدريس

 

أستاذ 
 مشارؾ

15 4.51 0.510 

3.537 0.042 
أستاذ 
 مساعد

10 4.42 0.476 

 0.255 3.96 7 مدرس

 0.493 4.36 32 اجملموع
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أخالقيات مهنة 
 التعليم

 

أستاذ 
 مشارؾ

15 4.52 0.520 

1.224 0.309 
أستاذ 
 مساعد

10 4.26 0.599 

 0.111 4.23 7 مدرس

 0.498 4.38 32 اجملموع

 تخطيط ال

 

أستاذ 
 مشارؾ

15 4.64 0.417 

4.038 0.028 
أستاذ 
 مساعد

10 4.47 0.360 

 0.529 4.08 7 مدرس

 0.467 4.46 32 اجملموع

 تنفيذ ال

 

أستاذ 
 مشارؾ

15 4.51 1.124 

1.190 0.319 
أستاذ 
 مساعد

10 4.18 0.536 

 0.295 3.94 7 مدرس

 0.852 4.28 32 اجملموع

 تقوصل الطلبة 

 

أستاذ 
 مشارؾ

15 4.37 0.676 
1.792 0.185 

 0.500 4.32 10أستاذ 
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 مساعد

 0.317 3.90 7 مدرس

 0.579 4.25 32 اجملموع

أساليب التعزيز 
 كالتحفيز

 

أستاذ 
 مشارؾ

15 4.38 0.701 

0.056 0.946 
أستاذ 
 مساعد

10 4.35 0.449 

 0.292 4.30 7 مدرس

 0.546 4.35 32 اجملموع

االتصاؿ كالتواصل مع 
 الطلبة

 

أستاذ 
 مشارؾ

15 4.48 0.406 

0.071 0.932 
أستاذ 
 مساعد

10 4.53 0.202 

 0.387 4.46 7 مدرس

 0.340 4.49 32 اجملموع

  الكفاءات التكنولوجية

 

أستاذ 
 مشارؾ

15 4.32 0.541 

أستاذ  0.212 1.635
 مساعد

10 3.76 1.020 

 0.960 3.88 7 مدرس
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 0.826 4.05 32 اجملموع

  (α≥.05ذات داللة إحصائية)

( أنو ال توجد فركؽ دالة احصائيان يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل 34يتضح من اٞتدكؿ رقم )
 معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس يعزل ١تتغَت الدرجة العلمية.

الذم ينص على : ىل ٗتتلف درجػة ٦تارسػة الكفػاءات التدريسػية يف ظػل  الفرعي الثالث.  نتائج السؤاؿ 4
 معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس تبعا ١تتغَت التخصص؟.

للتعػػػػرؼ علػػػػى درجػػػػة ٦تارسػػػػة الكفػػػػاءات   ( T-test) لإلجابػػػػة علػػػػى ىػػػػذا السػػػػؤاؿ مت اسػػػػتخداـ اختبػػػػار
اٞتودة الشاملة من كجهة نظػر اعضػاء ىيئػة التػدريس تبعػا ١تتغػَت التخصػص العلمػي  التدريسية يف ظل معايَت 

 .(35ككما ىو موضح باٞتدكؿ رقم )

يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية تبعان ١تتغَت التخصص يف استبياف أعضاء ىيئة  T-test( يبُت نتائج اختبار 35اٞتدكؿ رقم )

 التدريس

 التخصص اجملاؿ

حجم 
 العينة

N 

ا١تتوسط 
 اٟتسايب

Mean 

 اال٨تراؼ ا١تعيارم

Std. 
Deviation 

Independent t-
test  

t-test 

مستول 
 الداللة

Sig. 

السمات 
 الشخصية  

 

 0.381 4.56 14 عاـ
0.844 

 

0.366 

 
طب 
 رياضي

18 4.66 0.215 

 0.320 1.021 0.521 4.26 14 عاـ مهارات التدريس
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طب  
 رياضي

18 4.44 0.470 
  

أخالقيات مهنة 
 التعليم

 

 0.421 4.41 14 عاـ
0.101 

 

0.753 

 
طب 
 رياضي

18 4.35 0.561 

 تخطيط ال

 

 0.540 4.36 14 عاـ
1.157 

 

0.291 

 
طب 
 رياضي

18 4.54 0.400 

 تنفيذ ال

 

 1.082 4.40 14 عاـ
0.496 

 

0.487 

 
طب 
 رياضي

18 4.19 0.637 

 تقوصل الطلبة 

 

 0.558 4.26 14 عاـ
0.004 

 

0.952 

 
طب 
 رياضي

18 4.24 0.611 

أساليب التعزيز 
 كالتحفيز

 

 0.425 4.43 14 عاـ
0.454 

 

0.506 

 
طب 
 رياضي

18 4.30 0.631 

االتصاؿ كالتواصل 
 مع الطلبة

 

 0.320 4.54 14 عاـ
0.583 

 

0.451 

 
طب 
 رياضي

18 4.45 0.359 

 0.902  0.991 4.03 14 عاـ 
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الكفاءات 
  التكنولوجية

 

طب 
 رياضي

18 4.07 0.701 

0.015 

 

 

 

 

الدرجة الكلية 
 للكفاءات

 

 

  0.582 4.36 14 عاـ

0.519 

 

 

 

طب  0.558
 رياضي

18 4.36 0.509 

  (α≥.05ذات داللة إحصائية)

( أنو ال توجد فركؽ دالة احصائيان يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل 35يتضح من اٞتدكؿ رقم)
 معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس يعزل ١تتغَت التخصص. 

نتائج السؤاؿ الفرعي الرابع الذم ينص على : ىل ٗتتلف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل  -5
 معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس تبعا ١تتغَت سنوات ا٠تربة؟.

 ANOVA one-wayلإلجابة عن ىذا السؤاؿ مت استخداـ اختبار ٖتليل التباين احادم اٞتانػب 
للتعػػرؼ علػػى  أثػػر سػػنوات ا٠تػػربة يف درجػػة ٦تارسػػة الكفػػاءات التدريسػػية يف ظػػل معػػايَت اٞتػػودة الشػػاملة مػػن 

 (36كجهة نظر اعضاء ىيئة ككما ىو موضح باٞتدكؿ رقم)

الستجابات أفراد العينة على استبياف أعضاء ىيئة التدريس  ANOVA( يبُت نتائج ٖتليل التباين االحادم 36اٞتدكؿ رقم )

 متغَت سنوات ا٠تربة حسب

 سنوات ا٠تربة اجملاؿ
حجم 
 العينة

ا١تتوسط 
 اٟتسايب

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

ANOVA one-
way 
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N mean  F-
test 

مستول 
 الداللة

السمات 
 الشخصية  

 

 0.341 4.58 13 سنوات 5اقل من 

3.835 0.033 
 10إذل  5من

 سنوات
7 4.42 0.208 

 10أكثر من 
 سنوات

12 4.77 0.218 

 مهارات التدريس

 

 0.542 4.30 13 سنوات 5اقل من 

1.135 0.335 
 10إذل  5من

 سنوات
7 4.21 0.107 

 10أكثر من 
 سنوات

12 4.53 0.556 

أخالقيات مهنة 
 التعليم

 

 0.513 4.30 13 سنوات 5اقل من 

1.988 0.155 
 10إذل  5من

 سنوات
7 4.16 0.431 

 10أكثر من 
 سنوات

12 4.58 0.475 

 طيط تخال

 

 0.471 4.38 13 سنوات 5اقل من 

4.475 0.020 
 10إذل  5من

 سنوات
7 4.15 0.415 

 0.366 4.73 12 10أكثر من 
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 سنوات

 تنفيذ ال

 

 0.497 4.10 13 سنوات 5اقل من 

3.684 0.038 
 10إذل  5من

 سنوات
7 3.81 0.588 

 10أكثر من 
 سنوات

12 4.75 1.083 

 الطلبة تقوصل

 

 0.534 4.23 13 سنوات 5اقل من 

4.101 0.027 
 10إذل  5من

 سنوات
7 3.81 0.497 

 10أكثر من 
 سنوات

12 4.53 0.539 

أساليب التعزيز 
 كالتحفيز

 

 0.415 4.40 13 سنوات 5اقل من 

1.844 0.176 
 10إذل  5من

 سنوات
7 4.02 0.244 

 10أكثر من 
 سنوات

12 4.50 0.725 

االتصاؿ كالتواصل 
 مع الطلبة

 

 0.314 4.52 13 سنوات 5اقل من 

0.705 0.502 
 10إذل  5من

 سنوات
7 4.36 0.233 

 10أكثر من 
 سنوات

12 4.54 0.417 
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الكفاءات 
 التكنولوجية

 

  

  1.034 3.73 13 سنوات 5اقل من 

2.361 

 

 

 

0.112 

 

 

 

 

 10إذل  5من
 سنوات

7 4.02 0.576 

 10أكثر من 
 0.552 4.42 12 سنوات

 الدرجة الكلية للكفاءات

 

 

  0.517 4.28 13 سنوات5اقل من 

2.680 

0.155 

سنوات 5من 
 سنوات10إذل

7 4.11 0.366 

أكثر من 
 سنوات10

12 4.59 0.547 

 ( α≥.05ذات داللة إحصائية)

يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية تعزل ( أف ىنالك فركقان دالة احصائيان 36يتضح من اٞتدكؿ رقم )
( سنوات على األداة ككل، حيث بلغ ا١تتوسط ١10تتغَت سنوات ا٠تربة، كلصاحل سنوات ا٠تربة االكثر من )

 (.4.59اٟتسايب ٢تا )

نتائج السؤاؿ الفرعي ا٠تامس الذم ينص على  : ىل ٗتتلف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف  -6
 دة الشاملة من كجهة نظر الطلبة  تبعا ١تتغَت ا١تؤسسة التعليمية؟.ظل معايَت اٞتو 

للتعػػرؼ علػػى أثػػر ا١تؤسسػػة  ( لعينتػػُت مسػػتقلتُت T-test) لإلجابػػة عػػن ىػػذا السػػؤاؿ مت اسػػتخداـ اختبػػار
التعليمية يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر الطلبة ككما ىو 

 .(37باٞتدكؿ رقم) موضح
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 لدرجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية تبعان ١تتغَت ا١تؤسسة التعليمية يف استبياف الطلبة T-test( يبُت نتائج اختبار 37اٞتدكؿ رقم )

 اجملاؿ
نوع ا١تؤسسة 

 التعليمية

حجم 
 العينة

N 

ا١تتوسط 
 اٟتسايب

Mean 

 اال٨تراؼ ا١تعيارم

Std. 
Deviation 

Independent t-
test  

t-test 

مستول 
 الداللة

Sig. 

السمات 
 الشخصية  

 

جامعة 
 صنعاء

83 3.78 0.566 
.243 

 

0.623 

جامعة  
 اٟتديدة

38 3.84 0.555 

 مهارات التدريس

 

جامعة 
 صنعاء

82 3.55 0.679 
0.184 

 

0.669 

جامعة  
 اٟتديدة

38 3.61 0.567 

أخالقيات مهنة 
 التعليم

 

جامعة 
 صنعاء

83 3.62 0.660 
0.386 

 

0.536 

جامعة  
 اٟتديدة

38 3.71 0.714 

 تخطيط ال

 

جامعة 
 صنعاء

83 3.62 0.750 
0.005 

 

0.946 

جامعة  
 اٟتديدة

38 3.63 0.592 
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 تنفيذ ال

 

جامعة 
 صنعاء

83 3.47 0.719 
1.495 

 

0.224 

جامعة  
 اٟتديدة

38 3.63 0.682 

 الطلبة تقوصل 

 

جامعة 
 صنعاء

83 3.63 0.689 
0.091 

 

0.763 

جامعة  
 اٟتديدة

38 3.67 0.658 

أساليب التعزيز 
 كالتحفيز

 

جامعة 
 صنعاء

83 3.64 0.733 
1.573 

 

0.212 

جامعة  
 اٟتديدة

37 3.82 0.663 

االتصاؿ كالتواصل 
 مع الطلبة

 

جامعة 
 صنعاء

83 3.60 0.741 
1.524 

 

0.219 

جامعة  
 اٟتديدة

38 3.77 0.594 

الكفاءات 
 التكنولوجية

 

 

جامعة 
 صنعاء

83 3.45 0.922  

0.868 

 

0.353 

 

 
جامعة 
 0.799 3.61 38 اٟتديدة

 
جامعة 
 0.718 3.59 83 صنعاء
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 الدرجة الكلية للكفاءات

   

 

0.707 

 

0.505 

جامعة 
 اٟتديدة

 

38 3.69 0.723 

  (α≥.05ذات داللة إحصائية)

ال توجد فركؽ دالة احصائيان يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل ( أنو 37يتضح من اٞتدكؿ رقم)
 معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر الطلبة يعزل ١تتغَت ا١تؤسسة التعليمية.

نتائج السؤاؿ الفرعي السادس الذم ينص على : ىل ٗتتلف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف  -7
 جهة نظر الطلبة  تبعا ١تتغَت ا١تستول التعليمي؟.ظل معايَت اٞتودة الشاملة من ك 

أثػر  للتعػرؼ علػى t-test ( لعينتػُت مسػتقلتُت T-test) لإلجابة عػن ىػذا السػؤاؿ  مت اسػتخداـ اختبػار
درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظػر الطلبػة  ا١تستول التعليمي يف

 .(38ككما ىو موضح باٞتدكؿ رقم )

 يف ٦تارسة الكفاءات التدريسية تبعان ١تتغَت ا١تستول التعليمي يف استبياف الطلبة T-test( يبُت نتائج اختبار 38اٞتدكؿ رقم )

 اجملاؿ
ا١تستول 
 التعليمي

حجم 
 العينة

N 

ا١تتوسط 
 اٟتسايب

Mean 

 اال٨تراؼ ا١تعيارم

Std. 
Deviation 

Independent t-
test 

t-test 

مستول 
 الداللة

Sig. 

 0.001 12.651 0.454 3.97 63 الثالثالسمات 
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 الشخصية
 

 0.612 3.62 58 الرابع

 مهارات التدريس

 

 0.520 3.81 62 الثالث
19.774 0.000 

 0.671 3.32 58 الرابع

أخالقيات مهنة 
 التعليم

 

 0.538 3.85 63 الثالث
13.161 

 
0.000 

 0.741 3.43 58 الرابع

 خطيط تال

 

 0.516 3.90 63 الثالث
25.769 0.000 

 0.750 3.31 58 الرابع

 تنفيذ ال

 

 0.573 3.75 63 الثالث
16.323 0.000 

 0.758 3.26 58 الرابع

 الطلبةتقوصل 

 

 0.465 3.92 63 الثالث
26.784 0.000 

 0.744 3.34 58 الرابع

أساليب التعزيز 
 كالتحفيز

 

 0.553 3.97 62 الثالث

22.202 0.000 
 0.754 3.41 58 الرابع

االتصاؿ كالتواصل 
 مع الطلبة

 

 0.472 3.96 63 الثالث

30.204 0.000 
 0.762 3.33 58 الرابع

 0.000 53.414 0.550 3.97 63 الثالثالكفاءات 
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 التكنولوجية

 

 

 0.900 2.99 58 الرابع

 

 

الدرجة الكلية 
 للكفاءات

 

 0.515 3.9 63 الثالث

 

24.475 

 

0.000 
 0.743 3.3 58 الرابع

  (α≥.05ذات داللة إحصائية)

التدريسية تعزل ( أف ىنالك فركقان دالة احصائيان يف درجة ٦تارسة الكفاءات 38يتضح من اٞتدكؿ رقم )
 (.١3.9تتغَت ا١تستول التعليمي، كلصاحل ا١تستول الثالث على األداة ككل، حيث بلغ ا١تتوسط اٟتسايب لو )

نتائج السؤاؿ الفرعي السابع الذم ينص على : ىل ٗتتلف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل  -8
 التخصص؟. معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر الطلبة  تبعا ١تتغَت

 ANOVA one-wayلإلجابة عن ىذا السؤاؿ مت استخداـ اختبار ٖتليل التباين احادم اٞتانػب 
للتعرؼ على أثر التخصص يف درجة ٦تارسػة الكفػاءات التدريسػية يف ظػل معػايَت اٞتػودة الشػاملة مػن كجهػة 

 .(39نظر الطلبة ككما ىو موضح باٞتدكؿ رقم )
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يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية تبعان ١تتغَت التخصص يف  ANOVA( يبُت نتائج ٖتليل التباين االحادم 39اٞتدكؿ رقم )

 استبياف الطلبة

 التخصص اجملاؿ

حجم 
 العينة

N 

ا١تتوسط 
 اٟتسايب

Mean 

اال٨تراؼ 
 ا١تعيارم

 

ANOVA one-
way 

F-test 
مستول 
 الداللة

السمات 
 الشخصية  

 

 0.552 3.76 92 عاـ

2.172 0.118 
طب 
 رياضي

14 4.09 0.407 

 0.679 3.76 15 رياضة

 مهارات التدريس

 

 0.632 3.52 91 عاـ

3.251 0.042 
طب 
 رياضي

14 3.98 0.525 

 0.713 3.52 15 رياضة

أخالقيات مهنة 
 التعليم

 

 0.656 3.59 92 عاـ

1.627 0.201 
طب 
 رياضي

14 3.93 0.662 

 0.774 3.73 15 رياضة

 تخطيطال

 

 0.735 3.56 92 عاـ

طب  0.028 3.673
 رياضي

14 4.09 0.536 
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 0.438 3.58 15 رياضة

 تنفيذ ال

 

 0.714 3.50 92 عاـ

0.160 0.852 
طب 
 رياضي

14 3.62 0.779 

 0.654 3.53 15 رياضة

 

 الطلبة  تقوصل

 

 

 0.678 3.56 92 عاـ

3.037 0.052 
طب 
 رياضي

14 4.02 0.565 

 0.673 3.74 15 رياضة

أساليب التعزيز 
 كالتحفيز

 

 0.758 3.64 91 عاـ

1.587 0.209 
طب 
 رياضي

14 3.97 0.477 

 0.558 3.82 15 رياضة

االتصاؿ كالتواصل مع 
 الطلبة

 

 0.723 3.58 92 عاـ

2.346 0.100 
طب 
 رياضي

14 3.96 0.531 

 0.616 3.83 15 رياضة

 الكفاءات التكنولوجية

 

 0.916 3.38 92 عاـ
3.768 

 

0.026 

 
طب 
 رياضي

14 3.98 0.566 
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 0.749 3.77 15 رياضة

 

 

 

 

 الدرجة الكلية للكفاءات

 0.180 2.402 0.707 3.56 92 عاـ

طب 
 رياضي

14 3.96 0.560 

 0.650 3.69 15 رياضة

  (α≥.05إحصائية)ذات داللة 

( أف ىنالك فركقان دالة احصائيان يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية تعزل 39يتضح من اٞتدكؿ رقم)
١تتغَت ٗتصص الطلبة، كلصاحل ٗتصص الطب الرياضي على األداة ككل، حيث بلغ ا١تتوسط اٟتسايب 

 (. 3.96لو)

نتائج السؤاؿ الفرعي الثامن الذم ينص على : ىل ٗتتلف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل  -9
 معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر الطلبة  تبعا ١تتغَت النوع االجتماعي؟.

( لعينتػػػُت مسػػػتقلتُت للتعػػػرؼ علػػػى أثػػػر النػػػوع  T-test) لإلجابػػػة عػػػن ىػػػذا السػػػؤاؿ مت اسػػػتخداـ اختبػػػار
االجتماعي يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهػة نظػر الطلبػة ككمػا 

 (.40ىو موضح باٞتدكؿ رقم )
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ية تبعان ١تتغَت النوع االجتماعي يف لعينتُت مستقلتُت يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريس T-test( يبُت نتائج اختبار 40اٞتدكؿ رقم )

 استبياف الطلبة

 اجملاؿ
نوع ا١تؤسسة 

 التعليمية

حجم 
 العينة

N 

ا١تتوسط 
 اٟتسايب

Mean 

 اال٨تراؼ ا١تعيارم

Std. 
Deviation 

Independent t-
test  

t-test 

مستول 
 الداللة

Sig. 

السمات 
 الشخصية  

 

 0.126 0.583 3.79 93 ذكور

 

0.723 

 0.489 3.83 28 إناث 

 مهارات التدريس

 

 1.109 0.640 3.54 93 ذكور

 

0.294 

 0.656 3.69 27 إناث 

أخالقيات مهنة 
 التعليم

 

 0.690 3.63 93 ذكور
0.238 

 

0.626 

 
 إناث

28 3.70 0.632 

 تخطيطال

 

 1.487 0.729 3.58 93 ذكور

 

0.225 

 0.593 3.76 28 إناث 

 تنفيذ ال

 

 0.112 0.704 3.51 93 ذكور

 

0.739 

 0.738 3.56 28 إناث 

 0.682 0.169 0.671 3.65 93 ذكور الطلبة تقوصل 
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   0.706 3.59 28 إناث 

أساليب التعزيز 
 كالتحفيز

 

 0.729 3.75 92 ذكور
1.688 

 

0.196 

 
 إناث

28 3.55 0.649 

االتصاؿ كالتواصل 
 مع الطلبة

 

 0.727 3.66 93 ذكور
0.025 

 

0.874 

 
 إناث

28 3.64 0.614 

الكفاءات 
  التكنولوجية

 

 

 0.870 3.55 93 ذكور
1.646 

 

 

0.202 

 

 

 إناث

28 3.31 0.926 

 الدرجة الكلية للكفاءات
 0.506 0.733 0.704 3.62 93 ذكور

 0.667 3.63 28 إناث

   (α≥.05ذات داللة إحصائية)

فركؽ دالة احصائيان يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل ( أنو ال توجد 41يتضح من اٞتدكؿ رقم )
 معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر الطلبة تعزل ١تتغَت النوع االجتماعي.

 مناقشة النتائج :
ما درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف  لمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الرئيسي والذي ينص على :

ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر كالن من أعضاء ىيئة التدريس كالطلبة، أظهرت النتائج أف درجة 
٦تارسة الكفاءات التدريسية من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس على األداة الكلية كانت مرتفعة، 

ك الباحث ذلك إذل أف أعضاء ىيئة التدريس لديهم رصيد ( يعز 4.36كحصلت على متوسط حسايب بلغ)
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علمي كمعريف كأهنم قد تلقوا دكرات تدريبية كتأىيلية تقيمها اٞتامعة للهيئة التدريسية، ٦تا ساعدىم على 
 اظهار كفاءاهتم التدريسية أثناء ا١تواقف التعليمية.

كأظهرت النتائج أف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية من كجهة نظر الطلبة على األداة الكلية كانت 
( يعزك الباحث ذلك إذل أف توفر الكفاءات التدريسية 3.62مرتفعة، كحصلت على متوسط حسايب بلغ)

عليم يرتبط ارتباطان لدل أعضاء ىيئة التدريس ٯتثل ا١ترتكز االساسي لتحقيق االىداؼ الًتبوية، فجودة الت
كثيقان بكفاءة عضو ىيئة التدريس عند قيامو بأدكاره ا١تتعددة باإلضافة إذل الصفات الشخصية كالعقلية 
كا٠تلقية ككيفية استخدامها ٦تا تنعكس على سلوكو داخل الصف كخارجو، كل ذلك ينعكس ا٬تابان على 

ع من قدراهتم العلمية، لذلك جاءت درجة ٦تارسة التحصيل العلمي للطلبة كيساىم يف تنمية مهاراهتم كالرف
 الكفاءات التدريسية من كجهة نظر الطلبة مرتفعة.  

( بأف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية من كجهة 2014كتتفق ىذه الدراسة مع دراسة )بواب رضواف، 
كدراسة )نايف  (،2017نظر الطلبة مرتفعة، كال تتفق ىذه الدراسة مع دراسة كالن من )عالرل طالب،

(، كدراسة )٤تمد 2014(، كدراسة )أٛتد القحفة،2016(، كدراسة )عائدة القريشي،2016االكوع،
(، كاليت تشَت بأف درجة ٦تارسة 2009(، )حاـز عيسى كصالح الناقة،2013اٟتراحشة كياسُت أٛتد،

 الكفاءات التدريسية من كجهة نظر الطلبة متوسطة. 
ىل ٗتتلف درجة ٦تارسة السؤال الفرعي األول والذي ينص على : لمناقشة النتائج المتعلقة ب

الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس تبعا ١تتغَت ا١تؤسسة 
 التعليمية ؟.

 ا١تؤسسة أف ىنالك فركقان دالة احصائيان يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية تعزل ١تتغَتأظهرت النتائج 
التعليمية، كلصاحل كلية الًتبية البدنية كالرياضية جامعة اٟتديدة على األداة ككل، حيث بلغ ا١تتوسط 

(، كيعزك الباحث ذلك إذل نوعية الربامج التدريبية كالتأىيلية اليت تقيمو اٞتامعة ألعضاء 4.77اٟتسايب ٢تا) 
ختالفات الفردية بُت أعضاء ىيئة التدريس يف ا٢تيئة التدريسية. كٯتكن أف يعزك الباحث ذلك إذل اال

اٞتامعتُت، ككوف كلية الًتبية البدنية كالرياضية يف جامعة اٟتديدة أقدـ كأسبق يف التأسيس كعليو فقد 
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أكتسب أعضاء ا٢تيئة التدريسية فيها ا٠تربة كا١تعرفة أكثر من أعضاء ا٢تيئة التدريسية يف كلية الًتبية البدنية 
 جامعة صنعاء. كالرياضية يف

 دل ٬تد الباحث أم من الدراسات السابقة تتفق مع ىذه الدراسة.

ىل ٗتتلف درجة ٦تارسة لمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الثاني والذي ينص على :  
الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس تبعا ١تتغَت الدرجة 

 علمية؟.ال

أنو ال توجد فركؽ دالة احصائيان يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة أظهرت النتائج 
 الشاملة من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس يعزل ١تتغَت الدرجة العلمية.

أثناء فًتة كيعزك الباحث ذلك إذل تشابو برامج الدكرات التدريبية كمركرىم بنفس ا٠تربات التدريسية 
الدراسة، ٦تا يودم إذل اكتساب خربات معرفية كعلمية متكافئة، ٦تا ٬تعل اصحاب الرتب العليا غَت بعيدين 

 عن اصحاب الرتب االقل.
 ( كاليت اشارت إذل عدـ كجود تأثَت للمؤىل العلمي.2017كتتفق ىذه الدراسة مع دراسة )عالرل طالب،

ـــة بالســـؤال ال ـــائج المتعلق ـــنص علـــى : لمناقشـــة النت ـــذي ي ـــث وال ىػػػل ٗتتلػػػف درجػػػة ٦تارسػػػة فرعـــي الثال
الكفػػػاءات التدريسػػػية يف ظػػػل معػػػايَت اٞتػػػودة الشػػػاملة مػػػن كجهػػػة نظػػػر أعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس تبعػػػا ١تتغػػػَت 

 التخصص؟.

أنو ال توجد فركؽ دالة احصائيان يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة أظهرت النتائج 
 الشاملة من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس يعزل ١تتغَت التخصص. 

كيعزك الباحث ذلك أ٫تية الدكرات التدريبية يف ٣تاؿ التدريس كمع حضور ىذه الدكرات تنصهر كتذكب 
لكفاءات التدريسية ال سيما تلك الدكرات اليت تركز بشكل رئيسي على ٣تمل تلك الفركؽ فيما ٮتص ا

 الكفاءات التدريسية كبغض النظر عن التخصص.
( 2009كدل تتفق ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة، كاختلفت مع دراسة)حاـز عيسى كصالح الناقة،

 كاليت اشارت إذل كجود اختالؼ يعزك ١تتغَت التخصص. 
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ىل ٗتتلف درجة ٦تارسة الكفاءات نتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الرابع والذي ينص على : لمناقشة ال
 التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس تبعا ١تتغَت سنوات ا٠تربة؟.

تعزل ١تتغَت سنوات  أف ىنالك فركقان دالة احصائيان يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسيةأظهرت النتائج 
( سنوات على األداة ككل، حيث بلغ ا١تتوسط اٟتسايب ٢تا 10ا٠تربة، كلصاحل سنوات ا٠تربة االكثر من )

(4.59.) 

كيعزك الباحث ذلك إذل أف التدريس بشكل منتظم كلفًتات طويلة يكتسب من خال٢تا أعضاء ىيئة 
خصية كمعرفية تساعدىم ع التعامل مع التدريس ا٠تربات بشكل أكرب كيتمتعوف ٔتهارات ككفاءات ش

الطلبة، ككذلك يصبح لديهم قدرة كبَتة يف ادراؾ ٤تتويات ا١تواد ككيفية تدريسها للطلبة بطريقة علمية 
دقيقة، كل ذلك ٬تعل أعضاء ىيئة التدريس ذك ا٠تربة أكثر من عشر سنوات يتميزكف عن غَتىم من 

جاءت الفركؽ لصاحل أعضاء ىيئة التدريس ذك سنوات ا٠تربة أعضاء ىيئة التدريس االقل يف ا٠تربة، لذلك 
 ( سنوات.10أكثر من )

( كاليت اشارت إذل أف ا٠تربة ٢تا تأثَت على درجة 2017كتتفق ىذه الدراسة مع دراسة )عالرل طالب،
 ا١تمارسة للكفاءات.

جة ٦تارسة ىل ٗتتلف در لمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الخامس والذي ينص على : 
 الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر الطلبة  تبعا ١تتغَت ا١تؤسسة التعليمية؟.

أنو ال توجد فركؽ دالة احصائيان يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة أظهرت النتائج 
 لتعليمية.الشاملة من كجهة نظر الطلبة يعزل ١تتغَت ا١تؤسسة ا

كيعزك الباحث ذلك إذل أف ا١تستول الثقايف كالعلمي للطلبة يف البيئة اليمنية كاحدة، كأنو ال يوجد تفاكت 
 يف درجة االداء عند أعضاء ىيئة التدريس يف اٞتامعتُت من كجهة نظر الطلبة.

ا١تتعلقة بالسؤاؿ الفرعي السادس الذم ينص على : ىل ٗتتلف درجة ٦تارسة الكفاءات  لمناقشة النتائج
 التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر الطلبة  تبعا ١تتغَت ا١تستول التعليمي؟.
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ا١تستول أف ىنالك فركقان دالة احصائيان يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية تعزل ١تتغَت أظهرت النتائج 
 (.3.9التعليمي، كلصاحل ا١تستول الثالث على األداة ككل، حيث بلغ ا١تتوسط اٟتسايب لو )

يعزك الباحث ذلك إذل كوف طلبة مستول رابع على كشك التخرج كينصب ُجل اىتمامهم يف مشركع ْتث 
يسية، بينما طلبة التخرج، ٦تا ٬تعل عضو ىيئة التدريس يركز على ذلك أكثر من تركيزه على العملية التدر 

ا١تستول الثالث ال زاؿ أمامهم عامُت على التخرج كتكوف ىذه السنة ىي سنة التخصص كىذا ٬تعل 
أعضاء ىيئة التدريس أكثر قربان من الطلبة ٦تا يودم إذل ٖتفيزىم كأثارة الدافعية لديهم للتعلم، لذلك جاءت 

 الفركؽ لصاحل ا١تستول الثالث.

( كاليت اشارت بأنو ال يوجد اختالؼ 2009دراسة )حاـز عيسى كصالح الناقة،ال تتفق ىذه الدراسة مع 
 يف درجة ٦تارسة الكفاءات يعزك للمستول التعليمي.

ىل ٗتتلف درجة ٦تارسة لمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي السابع والذي ينص على : 
 ر الطلبة  تبعا ١تتغَت التخصص؟.الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظ

أف ىنالك فركقان دالة احصائيان يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية تعزل ١تتغَت ٗتصص أظهرت النتائج 
 (.3.96الطلبة، كلصاحل ٗتصص الطب الرياضي على األداة ككل، حيث بلغ ا١تتوسط اٟتسايب لو)

الطب الرياضي معدكف أعدادان صحيحان  كلديهم يعزك الباحث ذلك إذل أعضاء ىيئة التدريس يف ٣تاؿ 
دكرات تدريبية أك مؤىالت علميو طبية عامة قبل التخصص يف الطب الرياضي، ٦تا أنعكس على كفاءاهتم 

التدريسية أثناء ا١توقف التعليمي كظهر ذلك لطلبتهم، لذلك جاءت الفركؽ لصاحل ٗتصص الطب 
 الرياضي.

( كاليت اشارت بأنو ال يوجد اختالؼ 2009اـز عيسى كصالح الناقة،ال تتفق ىذه الدراسة مع دراسة )ح
 يف درجة ٦تارسة الكفاءات يعزك ١تتغَت التخصص.

ىل ٗتتلف درجة ٦تارسة لمناقشة النتائج المتعلقة بالسؤال الفرعي الثامن والذي ينص على : 
 بعا ١تتغَت النوع االجتماعي؟.الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر الطلبة  ت
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أنو ال توجد فركؽ دالة احصائيان يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة أظهرت النتائج 
  الشاملة من كجهة نظر الطلبة تعزل ١تتغَت النوع االجتماعي.

إذل االىتماـ كبنفس يعزك الباحث ذلك إذل تشابو الظركؼ كا٠تربات بُت الطلبة على اختالؼ جنسهم 
 الدرجة بكفاءات أعضاء ىيئة التدريس يف العملية التعليمية التدريسية.

( كاليت اشارت بأنو ال يوجد اختالؼ 2009تتفق ىذه الدراسة مع دراسة )حاـز عيسى كصالح الناقة،
 يف ٦تارسة الكفاءات يعزك ١تتغَت اٞتنس.

(، كدراسة )٤تمود 2013كياسُت أٛتد،كال تتفق ىذه الدراسة مع دراسة )٤تمد اٟتراحشة 
( كاليت اشارت بأنو يوجد اختالؼ يف درجة ٦تارسة الكفاءات يعزك ١تتغَت اٞتنس كلصاحل 2010الربيعي،
 الذكور. 

 :. االستنتاجات2-2
يف ضػػوء أىػػداؼ البحػػث كفركضػػو، ككفقػػان ١تػػا أشػػارت اليػػو نتػػائج ا١تعاٞتػػة اإلحصػػائية، كعلػػى ضػػوء مناقشػػة 

 الباحث إذل االستنتاجات االتية :النتائج توصل 
نستنتج بأف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظػر أعضػاء ىيئػة  -

 التدريس كانت مرتفعة.
نستنتج بأف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر الطلبة كانت  -

 مرتفعة.
تنتج أف الكفػػاءات التدريسػػية مػػن كجهػػة نظػػر أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس جػػاء ترتيبهػػا تنازليػػان علػػى النحػػو نسػػ -

كفػػاءة السػػمات الشخصػػية، كفػػاءة االتصػػاؿ كالتواصػػل، كفػػاءة ٗتطػػيط احملاضػػرة، كفػػاءة أخالقيػػات التػػارل :  
فيػذ احملاضػرة، كفػاءة تقػوصل مهنة التعليم، كفاءة مهارات التدريس، كفاءة أساليب التعزيز كالتحفيػز، كفػاءة تن

 تعلم الطلبة، كفاءة الوسائل التكنولوجية.
 نستنتج أف الكفاءات التدريسية من كجهة نظر الطلبة جاء ترتيبها تنازليان على النحو التارل : -

السمات الشخصػية، كفػاءة أسػاليب التعزيػز كالتحفيػز، كفػاءة االتصػاؿ كالتواصػل، كفػاءة أخالقيػات  كفاءة
مهنػػة التعلػػيم، كفػػاءة تقػػوصل تعلػػم الطلبػػة، كفػػاءة ٗتطػػيط احملاضػػرة، كفػػاءة مهػػارات التػػدريس، كفػػاءة تنفيػػػذ 

 احملاضرة، كفاءة الوسائل التكنولوجية.
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ثَت يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية من كجهة نظػر أعضػاء ىيئػة نستنتج بأف ا١تؤسسة التعليمية ٢تا تأ -
 التدريس.

 نستنتج بأف الدرجة العلمية ألعضاء ىيئة التدريس ال تأثر يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية. -
 نستنتج بأف التخصص ألعضاء ىيئة التدريس ال يأثر يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية. -
 ا٠تربة ألعضاء ىيئة التدريس ٢تا تأثَت يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية. نستنتج بأف -
 نستنتج بأف ا١تؤسسة التعليمية للطلبة ال تأثر يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية. -
 نستنتج بأف ا١تستول التعليمي للطلبة لو تأثَت يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية. -
 للطلبة لو تأثَت يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية.نستنتج بأف التخصص  -
 نستنتج بأف النوع االجتماعي للطلبة ال يأثر يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية.  -
 مناقشة النتائج بالفرضيات : -2-3

درجة ممارسة الكفاءات التدريسية في ظل الجودة الشاملة بكليات التربية البدنية للتعرؼ على كاقع "
مت اجراء عملية اختبار فرضيات الدراسة لإلجابة على تساؤالت  فقدوالرياضية بالجمهورية اليمنية "

الدراسة كالتحقق من فرضياهتا من خالؿ استخداـ ا١تقاييس كاالختبارات االحصائية ٦تثال باستخداـ اختبار 
T-test  لعينتُت مستقلتُت، ٖتليل التباين بإتاه كاحد ANOVA one-way    ألكثر من

 عينة، كالذم يهدؼ اذل اختبار صحة اك عدـ صحة الفرضية، كعليو ستكوف قاعدة القرار كفقان ١تا يلي:

( F( )α≤.05. قبوؿ الفرضية البديلة إذا كانت مستول داللة االختبار )القيمة االحتمالية ( لالختبار )1
 الفرؽ معنوم.

( Fاالختبار )القيمة االحتمالية ( لالختبار ). قبوؿ الفرضية العدمية إذا كانت مستول داللة 2
(α≤.05 الفرؽ غَت معنوم ). 

: ىل ٗتتلف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر  الفرض األول
 أعضاء ىيئة التدريس تبعا ١تتغَت ا١تؤسسة التعليمية؟.
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( لعينتُت مستقلتُت للتعرؼ على درجة  T-test) رلإلجابة على ىذا الفرض فقد مت استخداـ اختبا
٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر اعضاء ىيئة التدريس تبعا ١تتغَت 

 ا١تؤسسة التعليمية. 

(  فيمػػػػا يتعلػػػػق  )بالسػػػػمات 050,كانػػػػت اكػػػػرب مػػػػن مسػػػػتول الثقػػػػة )  t-testأف مسػػػػتول داللػػػػة اختبػػػػار 
الشخصية ( ، كأقل من مستول الثقة فيما يتعلق ب)مهارات التدريس ، اخالقية مهنة التعليم ، التخطػيط، 
التنفيذ، تقوصل الطلبة، أساليب التعزيػز كالتحفيػز ، االتصػاؿ كالتواصػل مػع الطلبػة ، الكفػاءات التكنولوجيػة ( 

صػػػائية بػػػُت ا١تؤسسػػػتُت التعليميتػػػُت فيمػػػا يتعلػػػق  ب)مهػػػارات ٦تػػػا يشػػػَت ْتػػػدكث فػػػرؽ معنػػػوم ذك داللػػػة اح
التػػدريس ، اخالقيػػة مهنػػة التعلػػيم ، التخطػػيط، التنفيػػذ، تقػػوصل الطلبػػة، أسػػاليب التعزيػػز كالتحفيػػز ، االتصػػاؿ 
كالتواصػػػل مػػػع الطلبػػػة ، الكفػػػاءات التكنولوجيػػػة ( كىػػػذا يعػػػٍت بوجػػػود اخػػػتالؼ جػػػوىرم يف درجػػػة ٦تارسػػػة 

 ية.الكفاءات التدريس

 بينما دل يظهر ىذا الفرؽ بُت ا١تؤسستُت التعليميتُت  فيما يتعلق بالسمات الشخصية .

درجػػة ٦تارسػػة الكفػػاءات التدريسػػػية يف ظػػل معػػايَت اٞتػػودة الشػػػاملة ٦تػػا سػػبق ٖتليلػػو يسػػتنتج الباحػػػث بػػأف  
 .ٗتتلف من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس تبعا ١تتغَت ا١تؤسسة التعليمية

:ىل ٗتتلف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر  يالفرض الثان
 أعضاء ىيئة التدريس تبعا ١تتغَت الدرجة العلمية؟.

-ANOVA oneلإلجابة على ىذا الفرض فقػد مت اسػتخداـ جػدكؿ ٖتليػل التبػاين احػادم اٞتانػب 
way  للتعرؼ على درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر اعضاء

 ىيئة التدريس تبعا ١تتغَت الدرجة العلمية .

كانػت اكػرب مػن مسػتول الثقػة    ANOVAيف جػدكؿ ٖتليػل التبػاين   f-testأف مسػتول داللػة اختبػار 
خالقيػػة ا١تهنػػة ، التنفيػػذ، تقػػوصل الطلبػػة، أسػػاليب التعزيػػز (  فيمػػا يتعلػػق  )بالسػػمات الشخصػػية  ، أ0,05)

كالتحفيػػز ، االتصػػاؿ كالتواصػػل مػػع الطلبػػة ، الكفػػاءات التكنولوجيػػة( ، كأقػػل مػػن مسػػتول الثقػػة فيمػػا يتعلػػق 
ب)مهػػػػارات التػػػػػدريس ، التخطػػػػػيط ( ٦تػػػػػا يشػػػػػَت ْتػػػػػدكث فػػػػػرؽ معنػػػػػوم ذك داللػػػػػة احصػػػػػائية فيمػػػػػا يتعلػػػػػق  
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يط ( كىػذا يعػٍت بوجػود اخػتالؼ جػوىرم ٔتعنويػة غػَت عاليػة يف درجػة ٦تارسػة ب)مهارات التدريس ، التخط
الكفاءات التدريسية كل من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس  تبعا ١تتغػَت درجػاهتم العلميػة  بينمػا ال ٗتتلػف 

،  كجهة نظرىم يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية فيما يتعلق ب )السمات الشخصية  ، أخالقيػة ا١تهنػة
 التنفيذ، تقوصل الطلبة، أساليب التعزيز كالتحفيز ، االتصاؿ كالتواصل مع الطلبة ، الكفاءات التكنولوجية(.

٦تػػا سػػبق ٖتليلػػو يسػػتنتج الباحػػث بػػأف درجػػة ٦تارسػػة الكفػػاءات التدريسػػية يف ظػػل معػػايَت اٞتػػودة الشػػاملة ال 
 لعلمية.ٗتتلف من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس تبعا ١تتغَت الدرجة ا

:ىل ٗتتلف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر  الفرض الثالث
 أعضاء ىيئة التدريس تبعا ١تتغَت التخصص؟.

 Independent( لعينتػُت مسػتقلتُت  T-test) لإلجابة على ىذا الفرض فقػد مت اسػتخداـ اختبػار
t-test   الكفػاءات التدريسػية يف ظػل معػايَت اٞتػودة الشػاملة مػن كجهػة نظػر  للتعرؼ على درجة ٦تارسػة

 اعضاء ىيئة التدريس تبعا ١تتغَت التخصص.

(  فيمػػػػا يتعلػػػػق  )بالسػػػػمات 050,) الثقػػػػةكانػػػػت اكػػػػرب مػػػػن مسػػػػتول   t-testأف مسػػػػتول داللػػػػة اختبػػػػار 
الطلبػة ، أسػاليب التعزيػز  الشخصية ،مهارات التدريس ، اخالقية مهنة التعليم ، التخطيط ، التنفيذ ، تقػوصل

كالتحفيز ، االتصاؿ كالتواصل مع الطلبة ، الكفاءات التكنولوجية ( ٦تا يشَت ْتدكث فرؽ معنػوم ذك داللػة 
احصػػائية، كىػػذا يعػػٍت بعػػدـ كجػػود اخػػتالؼ جػػوىرم يف درجػػة ٦تارسػػة الكفػػاءات التدريسػػية فيمػػا يتعلػػق ب 

طيط ، التنفيذ ، تقوصل الطلبة ، أساليب التعزيز كالتحفيػز ، )مهارات التدريس ، اخالقية مهنة التعليم ، التخ
االتصػاؿ كالتواصػػل مػع الطلبػػة ، الكفػاءات التكنولوجيػػة ( مػن كجهػػة نظػر أعضػػاء ىيئػة التػػدريس تبعػا ١تتغػػَت 

 التخصص.

٦تػػا سػػبق ٖتليلػػو يسػػتنتج الباحػػث بػػأف درجػػة ٦تارسػػة الكفػػاءات التدريسػػية يف ظػػل معػػايَت اٞتػػودة الشػػاملة ال 
 تلف من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس تبعا ١تتغَت التخصص.ٗت

:ىل ٗتتلف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر  الفرض الرابع
 أعضاء ىيئة التدريس تبعا ١تتغَت سنوات ا٠تربة؟.
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-ANOVA oneم اٞتانػب لإلجابة على ىذا الفرض فقػد مت اسػتخداـ جػدكؿ ٖتليػل التبػاين احػاد
way  للتعرؼ على درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر اعضاء

 . سنوات ا٠تربةىيئة التدريس تبعا ١تتغَت 

 الثقػةكانػت اكػرب مػن مسػتول    ANOVAيف جػدكؿ ٖتليػل التبػاين   f-testأف مسػتول داللػة اختبػار 
احملاكر عدل ما يتعلق ب )السمات الشخصية  ، التخطيط ، التنفيذ ، تقوصل الطلبة( ، (  يف ٚتيع 050,)

كىػػذا يشػػَت ْتػػدكث فػػرؽ معنػػوم ذك داللػػة احصػػائية بػػُت فئػػات سػػنوات ا٠تػػربة  فيمػػا يتعلػػق  ب) السػػمات 
تعلػق ب الشخصية ،التخطيط ، التنفيذ ، تقوصل الطلبة( بينما دل يظهػر ىػذا الفػرؽ بػُت سػنوات ا٠تػربة فيمػا ي

)مهػػػػارات التػػػػدريس ،  أخالقيػػػػة ا١تهنػػػػة ،  أسػػػػاليب التعزيػػػػز كالتحفيػػػػز ، االتصػػػػاؿ كالتواصػػػػل مػػػػع الطلبػػػػة ، 
 الكفاءات التكنولوجية(.

٦تا سبق ٖتليلو يستنتج الباحث بأف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشػاملة ٗتتلػف 
 ١تتغَت سنوات ا٠تربة .من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس تبعا 

:ىل ٗتتلف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة  الفرض الخامس
 نظر الطلبة  تبعا ١تتغَت ا١تؤسسة التعليمية؟.

 Independent( لعينتػُت مسػتقلتُت  T-test) لإلجابة على ىذا الفرض فقػد مت اسػتخداـ اختبػار
t-test    على درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظلللتعرؼ 

 معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر الطلبة  تبعا ١تتغَت ا١تؤسسة التعليمية.

(  يف ٚتيػع احملػاكر ا١تتعلقػة بدرجػة 050,) الثقػةكانػت اكػرب مػن مسػتول   t-testأف مستول داللػة اختبػار 
املة  )السػػػمات الشخصػػػية ،مهػػػارات التػػػدريس ، ٦تارسػػػة الكفػػػاءات التدريسػػػية يف ظػػػل معػػػايَت اٞتػػػودة الشػػػ

اخالقية مهنة التعلػيم ، التخطػيط ، التنفيػذ ، تقػوصل الطلبػة ، أسػاليب التعزيػز كالتحفيػز ، االتصػاؿ كالتواصػل 
مع الطلبة ، الكفاءات التكنولوجية ( ٦تا يشَت بعدـ حدكث فرؽ معنوم ذك داللة احصائية بػُت ا١تؤسسػتُت 

 نظر الطلبة التعليميتُت من كجهة 
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٦تػػا سػػبق ٖتليلػػو يسػػتنتج الباحػػث بػػأف درجػػة ٦تارسػػة الكفػػاءات التدريسػػية يف ظػػل معػػايَت اٞتػػودة الشػػاملة ال 
 ٗتتلف من كجهة نظر الطلبة  تبعا ١تتغَت ا١تؤسسة التعليمية

:ىل ٗتتلف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة  الفرض السادس
 نظر الطلبة  تبعا ١تتغَت ا١تستول التعليمي؟.

 Independent( لعينتػُت مسػتقلتُت  T-test) لإلجابة على ىذا الفرض فقػد مت اسػتخداـ اختبػار
t-test   ظػل معػايَت اٞتػودة الشػاملة مػن كجهػة نظػر للتعرؼ على درجة ٦تارسػة الكفػاءات التدريسػية يف 

 الطلبة  تبعا ١تتغَت ا١تستول التعليمي.

(  يف ٚتيػع احملػػاكر ا١تتعلقػػة بدرجػػة 050,) الثقػػةكانػػت اقػل مػػن مسػػتول   t-testأف مسػتول داللػػة اختبػػار 
، ٦تارسػػػة الكفػػػاءات التدريسػػػية يف ظػػػل معػػػايَت اٞتػػػودة الشػػػاملة  )السػػػمات الشخصػػػية ،مهػػػارات التػػػدريس 

اخالقية مهنة التعلػيم ، التخطػيط ، التنفيػذ ، تقػوصل الطلبػة ، أسػاليب التعزيػز كالتحفيػز ، االتصػاؿ كالتواصػل 
مػػع الطلبػػة ، الكفػػاءات التكنولوجيػػػة ( ٦تػػا يشػػَت ْتػػػدكث فػػرؽ معنػػوم ذك داللػػػة احصػػائية بػػُت ا١تسػػػتويات 

 التعليمية من كجهة نظر الطلبة 

درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشػاملة ٗتتلػف  ٦تا سبق ٖتليلو يستنتج الباحث بأف
 من كجهة نظر الطلبة  تبعا ١تتغَت ا١تستويات التعليمية

:ىل ٗتتلف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر  الفرض السابع
 الطلبة  تبعا ١تتغَت التخصص؟.

-ANOVA oneالفرض فقػد مت اسػتخداـ جػدكؿ ٖتليػل التبػاين احػادم اٞتانػب  لإلجابة على ىذا
way  للتعرؼ على درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر الطلبػة

 .التخصصتبعا ١تتغَت 

 ثقػػةالكانػت اكػرب مػن مسػتول    ANOVAيف جػدكؿ ٖتليػػل التبػاين  t-testأف مسػتول داللػة اختبػار 
(  فيمػا يتعلػق  )بالسػمات الشخصػية  ، أخالقيػة ا١تهنػة ، التنفيػذ ، تقػوصل الطلبػة ، أسػاليب التعزيػػز 050,)
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كالتحفيػػز ، االتصػػاؿ كالتواصػػل مػػع الطلبػػة( ، كأقػػل مػػن مسػػتول الثقػػة فيمػػا يتعلػػق ب)مهػػارات التػػدريس ، 
داللػة احصػائية بػُت التخصػص فيمػا التخطيط ، الكفػاءات التكنولوجيػة( ٦تػا يشػَت ْتػدكث فػرؽ معنػوم ذك 

يتعلػػق  ب)مهػػارات التػػدريس ، التخطػػيط ، الكفػػاءات التكنولوجيػػة ( كىػػذا يعػػٍت بوجػػود اخػػتالؼ جػػوىرم 
ٔتعنوية غَت عالية يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية من كجهة نظر الطلبػة   تبعػا ١تتغػَت التخصػص، بينمػا 

اءات التدريسػػػية فيمػػػا يتعلػػػق ب )السػػػمات الشخصػػػية  ، ال ٗتتلػػػف كجهػػػة نظػػػرىم يف درجػػػة ٦تارسػػػة الكفػػػ
 أخالقية ا١تهنة ، التنفيذ ، تقوصل الطلبة ، أساليب التعزيز كالتحفيز ، االتصاؿ كالتواصل مع الطلبة(.

٦تا سبق ٖتليلو يستنتج الباحث بأف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشػاملة ٗتتلػف 
 طلبة تبعا ١تتغَت التخصص.من كجهة نظر ال

:ىل ٗتتلف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر  الفرض الثامن
 الطلبة  تبعا ١تتغَت النوع االجتماعي؟.

 Independent( لعينتػُت مسػتقلتُت  T-test) لإلجابة على ىذا الفرض فقػد مت اسػتخداـ اختبػار
t-test    على درجة ٦تارسػة الكفػاءات التدريسػية يف ظػل معػايَت اٞتػودة الشػاملة مػن كجهػة نظػر للتعرؼ

 الطلبة  تبعا ١تتغَت النوع االجتماعي.

(  يف ٚتيػع احملػاكر ا١تتعلقػة بدرجػة 050,) الثقػةكانػت اكػرب مػن مسػتول   t-testأف مستول داللػة اختبػار 
لة  )السػػػمات الشخصػػػية ،مهػػػارات التػػػدريس ، ٦تارسػػػة الكفػػػاءات التدريسػػػية يف ظػػػل معػػػايَت اٞتػػػودة الشػػػام

اخالقية مهنة التعلػيم ، التخطػيط ، التنفيػذ ، تقػوصل الطلبػة ، أسػاليب التعزيػز كالتحفيػز ، االتصػاؿ كالتواصػل 
مػػع الطلبػػة ، الكفػػاءات التكنولوجيػػة ( ٦تػػا يشػػَت بعػػدـ حػػدكث فػػرؽ معنػػوم ذك داللػػة احصػػائية بػػُت النػػوع 

 بة االجتماعي من كجهة نظر الطل

٦تػػا سػػبق ٖتليلػػو يسػػتنتج الباحػػث بػػأف درجػػة ٦تارسػػة الكفػػاءات التدريسػػية يف ظػػل معػػايَت اٞتػػودة الشػػاملة ال 
 ٗتتلف من كجهة نظر الطلبة  تبعا ١تتغَت النوع االجتماعي.
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 :الخالصة العامة . 2-4

لقد حاكلنا من خالؿ ىذه الدراسة معرفة درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل اٞتودة الشاملة بكليات 
الًتبيػػػة البدنيػػػة كالرياضػػػية بػػػاليمن. كللتأكػػػد مػػػن ذلػػػك قمنػػػا بدراسػػػة اراء ا٢تيئػػػة التدريسػػػية كالطلبػػػة يف درجػػػة 

 حيث توصلنا إذل النتائج التالية:ا١تمارسة ٢تذه الكفاءات، 

درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس  أف  -
  كانت مرتفعة.

أف أعضاء ىيئة التدريس لديهم رصيد علمي كمعريف كأهنم قد تلقوا دكرات ٯتكننا القوؿ بأف ذلك يعود إذل 
دريسية أثناء ا١تواقف عدىم على اظهار كفاءاهتم التتدريبية كتأىيلية تقيمها اٞتامعة للهيئة التدريسية، ٦تا سا

 التعليمية.
 أف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظر الطلبة كانت مرتفعة. -

إذل أف توفر الكفاءات التدريسية لدل أعضاء ىيئة التدريس ٯتثل ا١ترتكز االساسي ككذلك ٯتكننا القوؿ 
االىداؼ الًتبوية، فجودة التعليم يرتبط ارتباطان كثيقان بكفاءة عضو ىيئة التدريس عند قيامو بأدكاره لتحقيق 

ا١تتعددة باإلضافة إذل الصفات الشخصية كالعقلية كا٠تلقية ككيفية استخدامها ٦تا تنعكس على سلوكو 
اىم يف تنمية مهاراهتم داخل الصف كخارجو، كل ذلك ينعكس ا٬تابان على التحصيل العلمي للطلبة كيس

 ية من كجهة نظر الطلبة مرتفعة.  كالرفع من قدراهتم العلمية، لذلك جاءت درجة ٦تارسة الكفاءات التدريس
أف الكفػػاءات التدريسػػية مػػن كجهػػة نظػػر أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس جػػاء ترتيبهػػا تنازليػػان علػػى النحػػو التػػارل :   -

كالتواصػػل، كفػػاءة ٗتطػػيط احملاضػػرة، كفػػاءة أخالقيػػات مهنػػة كفػػاءة السػػمات الشخصػػية، كفػػاءة االتصػػاؿ 
التعليم، كفاءة مهارات التدريس، كفاءة أساليب التعزيز كالتحفيػز، كفػاءة تنفيػذ احملاضػرة، كفػاءة تقػوصل تعلػم 

 الطلبة، كفاءة الوسائل التكنولوجية.
 النحو التارل :أف الكفاءات التدريسية من كجهة نظر الطلبة جاء ترتيبها تنازليان على  -

السمات الشخصػية، كفػاءة أسػاليب التعزيػز كالتحفيػز، كفػاءة االتصػاؿ كالتواصػل، كفػاءة أخالقيػات  كفاءة
مهنػػة التعلػػيم، كفػػاءة تقػػوصل تعلػػم الطلبػػة، كفػػاءة ٗتطػػيط احملاضػػرة، كفػػاءة مهػػارات التػػدريس، كفػػاءة تنفيػػػذ 

 احملاضرة، كفاءة الوسائل التكنولوجية.
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العػػػادات كالتقاليػػػد كالبعػػػد االجتمػػػاعي تػػػأثر يف ترتيػػػب الكفػػػاءات مػػػن كجهػػػة نظػػػر ا٢تيئػػػة ٯتكننػػػا القػػػوؿ بػػػأف 
 التدريسية ككذلك الطلبة من خالؿ السمات الشخصية كاليت جاءت با١ترتبة االكذل من بُت الكفاءات.

الكفػػػاءات ا تػػػأثَت يف درجػػػة ٦تارسػػػة مػػػ٢ت ا٠تػػػربة ألعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريسك  نسػػػتنتج بػػػأف ا١تؤسسػػػة التعليميػػػة -
 التدريسية من كجهة نظر أعضاء ىيئة التدريس.

درجػػػة ٦تارسػػػة الكفػػػاءات ألعضػػػاء ىيئػػػة التػػػدريس ال تػػػأثر يف التخصػػػص ك نسػػػتنتج بػػػأف الدرجػػػة العلميػػػة  -
 التدريسية.

 للطلبة ال تأثر يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية. النوع االجتماعيك  نستنتج بأف ا١تؤسسة التعليمية -
 تأثَت يف درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية. ماللطلبة ٢ت التخصصك  بأف ا١تستول التعليمي نستنتج -

 ، كبػػأف الكفػاءة لألسػػتاذ ْتاجػػةبنػاء علػػى مػا سػػبق ٯتكننػا أف نسػػتنتج ضػركرة ترسػػيخ ثقافػة اٞتػػودة يف التعلػيم
تػػدريب أعضػػاء ىيئػػة التػػدريس يف اٞتامعػػة علػػى مفػػاىيم التطػػوير كالتحسػػُت ا١تسػػتمر، لػػذلك مػػن الضػػركرم 

اٞتودة الشاملة كمعايَتىا، كذلػك عػن طريػق عقػد النػدكات ككرش العمػل، كالنشػرات التوجيهيػة لنشػر الػوعي 
 بأ٫تية تطبيق اٞتودة الشاملة كفوائدىا يف التدريس اٞتامعي. 

فيػػة ٔتػػا يتنػػاغم مػع معػػايَت اٞتػػودة الشػػاملة، االىتمػاـ بأعضػػاء ا٢تيئػػة التدريسػية مػػن حيػػث  النػػوع كبإعػداد كاك 
كأتبػػاع معػػايَت موضػػوعية يف تقيػػيم العػػاملُت يف اٞتامعػػة خاصػػة يف معػػايَت التعيػػُت كالًتقيػػات ا١تتعلقػػة بأعضػػاء 

 ا٢تيئة التدريسية. 
كما أف اسًتاتيجية التدريس عػن طريػق الكفػاءات تشػمل الػربامج كا١تنػاىج الدراسػية كتشػمل كػذلك أنشػطة 

 .كضع دليل للكفاءات التدريسية داخل كليات الًتبية البدنية كالرياضية لذلك من ا١تهم أخرل،
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 . التوصيات:2-5

 استنادا إذل ما توصلت إليو ىذه الدراسة من نتائج قدمت ٣تموعة من التوصيات أ٫تها :
تدريب أعضاء ىيئة التدريس يف اٞتامعػة علػى مفػاىيم اٞتػودة الشػاملة كمعايَتىػا، كذلػك عػن طريػق عقػد  -

الندكات ككرش العمل، كالنشرات التوجيهية لنشر الوعي بأ٫تية تطبيػق اٞتػودة الشػاملة كفوائػدىا يف التػدريس 
 اٞتامعي. 

كافيػة ٔتػا يتنػاغم مػع معػايَت اٞتػودة الشػاملة،   االىتماـ بأعضاء ا٢تيئة التدريسية من حيػث  النػوع كبإعػداد -
كأتبػػاع معػػايَت موضػػوعية يف تقيػػيم العػػاملُت يف اٞتامعػػة خاصػػة يف معػػايَت التعيػػُت كالًتقيػػات ا١تتعلقػػة بأعضػػاء 

 ا٢تيئة التدريسية. 
 كضع دليل للكفاءات التدريسية داخل كليات الًتبية البدنية كالرياضية.  -
دريسػػػية علػػػى نتػػػائج األْتػػػاث كالدراسػػػات ا٠تاصػػػة بتقػػػوصل الكفػػػاءات التدريسػػػية ضػػػركرة إطػػػالع ا٢تيئػػػة الت -

 كاٞتودة الشاملة لتعزيز نقاط القوة ك تاليف نقاط الضعف.
مراجعة اللوائح كالقوانُت التنظيمية اليت تسَت العملية التعليمية اٞتامعية ٔتا يتوافق مع متطلبات تطبيق  -

 اٞتامعي. معايَت اٞتودة الشاملة يف التعليم

 أجراء دراسات كأْتاث يف تقوصل الكفاءات التدريسية ا١تختلفة ألعضاء ىيئة التدريس يف اٞتامعة. -

أجراء دراسات كأْتاث يف تطبيق معايَت اٞتودة الشاملة يف التعليم اٞتامعي. -
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 قائمة المصادر والمراجع
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 المصادر والمراجع:

(، الكفاءات ا١تهنية ا١تتطلبة لألستاذ اٞتامعي من كجهة نظر 2004ابراىيم اٟتسن اٟتكمي.) .1
(، 90طالبو كعالقتها ببعض ا١تتغَتات، ٣تلة رسالة ا٠تليج العريب، السنة الربعة كالعشركف، العدد)

 (: السعودية.13-56)
(، كاقع إدارة اٞتودة الشاملة يف اٞتامعات الفلسطينية كسبل 2006ابراىيم يوسف العطار.) .2

تطويره من كجهة نظر رؤساء االقساـ االكادٯتية ّتامعات قطاع غزة، رسالة ماجستَت، اٞتامعة 
 االسالمية: غزة.

 البحث الًتبوم، غزة : فلسطُت.(، مقدمة يف تصميم 2004حساف االغا ك٤تمود االستاذ.)إ .3
(، توصيف الربنامج الدراسي كمكوناتو كفق معايَت اٞتودة ا١تعتمدة يف 2016أٛتد إبراىيم أٛتد.) .4

اٖتاد اٞتامعات العربية، جامعة السوداف للعلـو كالتكنولوجيا ٪توذجان، مؤ٘تر ا١تنظمة العربية لضماف 
 -2-1يل جودة التعليم على ا١تستول االقليمي()اٞتودة يف التعليم، ا١تؤ٘تر السنوم الثامن)تفع
 ديسمرب(، اٞتامعة االمريكية يف بَتكت : لبناف.

، مؤسسة ٛتادة للدراسات 1(، االدارة اٞتامعية، دراسات حديثة،ط2001أٛتد ا٠تطيب.) .5
 اٞتامعية للنشر كالتوزيع: عماف.

كمدخل لتحسُت جودة   (، تقييم فرص تطبيق إدارة اٞتودة الشاملة2005أٛتد سيد السباعي.) .6
 اداء العملية.

(، استخداـ ادارة اٞتودة الشاملة يف ٖتسُت مستول جودة ا٠تدمة 2009اٛتد عبداهلل الرشدم.) .7
 التعليمية يف اٞتامعات اليمنية، رسالة دكتوراه، جامعة اٞتزائر: اٞتزائر

لعضو ىيئة  (، مدل توافر معايَت اٞتودة يف االداء التدريسي2014أٛتد عبداهلل القحفة.) .8
 -التدريس بكلية الًتبية النادرة من كجهة نظر طلبة الكلية، ٣تلة جامعة الناصر، العدد الرابع يوليو

 ديسمرب : اليمن.
(، أساسيات التدريس يف الًتبية البدنية، دار دجلة 2016إٝتاعيل عبد زيد كعماد طعمة راضي.) .9

 للنش كالتوزيع: األردف.
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ٕتربة التعليم العارل يف اٞتمهورية اليمنية يف ضماف اٞتودة (، 2012اسواف عبداهلل ٛتزة.) .10
كاالعتماد األكادٯتي، اجمللة العربية لضماف جودة التعليم اٞتامعي، اجمللد ا٠تامس، 

 (.60-43()10العدد)
(، اٞتودة الشاملة كا١تؤثرات يف التعليم اٞتامعي، دار اٞتامعة 2007أشرؼ السعيد أٛتد ٤تمد.) .11

 اٞتديدة : مصر.
(، إتاىات اساتذة مدارس البساتُت ٨تو التدريب با١تقاربة 2004إ٢تاـ ابوا١تعاطي سرحاف.) .12

 بالكفاءات، رسالة ماجستَت غَت منشورة، جامعة حلواف: مصر.
(، أثر برنامج قائم على الكفاءات يف تنمية بعض ا١تهارات 2008أ٢تاـ ٚتيل أبو حجر.) .13

 عة اإلسالمية، رسالة ماجستَت، اٞتامعة اإلسالمية: غزة.التكنولوجية لدل الطالبة ا١تعلمة يف اٞتام
(، قضايا كمشكالت التعليم يف اليمن، دار الكتاب اٞتامعي: 2007.)األغربمبدر سعيد  .14

 اليمن.
(، نظاـ التعليم ا١تقارف يف اليمن كبعض الدكؿ ا١تتقدمة 2010.)األغربمبدر سعيد  .15

 من.، مؤسسة ابرار ناشركف كموزعوف: الي2كالنامية،ط
(، ا١تلمح النموذجي للربنامج التدرييب ١تدريب الًتبية البدنية كالرياضية 2008بن جدك بوطاليب.) .16

ا١تبٍت على أساس فلسفة ا١تقاربة بالكفاءات التدريسية، دراسة ميدانية ٔتعاىد الًتبية البدنية 
 كالرياضية اٞتزائرية، رسالة دكتوراه: اٞتزائر.

ا١تهنية الالزمة ألعضاء ىيئة التدريس اٞتامعي من كجهة (، الكفايات 2014بواب رضواف.) .17
 : اٞتزائر.02نظر الطلبة، طلبة جامعة جيجل ٪توذجا، رسالة دكتوراه، جامعة سطيف 

(، اثر ٝتات شخصية استاذ الًتبية البدنية كالرياضية ككفاءتو الًتبوية 2012بوعركرم جعفر.) .18
 لة دكتوراه، جامعة اٞتزائر: اٞتزائر.على ٖتسُت الصحة النفسية للمسعف ا١تتمدرس، رسا

(، درجة تطبيق معلمي ا١ترحلة الثانوية يف ا١تدارس اٟتكومية ١تعايَت 2015تيسَت أندراكس سليم.) .19
اٞتودة الشاملة يف التعليم من كجهة نظر ا١تشرفُت الًتبويُت يف مديريات التعليم يف منطقة اربد، 

،  37-22مارس(، ص  -15-3التعليم العارل)ا١تؤ٘تر العريب الدكرل ا٠تامس لضماف جودة 
 جامعة الشارقة : االمارات.
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(، أثر كجود معايَت اٞتودة يف ضماف تطبيق ادارة اٞتودة الشاملة، 2015جالؿ عبداهلل ٤تمد.) .20
دراسة ٖتليلية ال راء عينة من منتسيب ا١تعهد التقٍت يف السليمانية، ا١تؤ٘تر العريب الدكرل ا٠تامس 

 ،  جامعة الشارقة : االمارات.20-10مارس(،ص  -5-3تعليم العارل)لضماف جودة ال
(، اساليب النمو ا١تهٍت ا١تتبعة لدل اعضاء ىيئة التدريس يف جامعة 2009ٚتاؿ فواز العمرم.) .21

( 25البلقاء التطبيقية يف ٣تارل التدريس كالبحث العلمي، ٣تلة جامعة دمشق، اجمللد)
 ( : دمشق.573-533()4+3العدد)

(، تقرير حوؿ كضع التعليم : التحديد كالفرص، مطبوعة مشًتكة بُت 2010ورية اليمنية.)اٞتمه .22
 البنك الدكرل لإلنشاء كالتعمَت/ البنك الدكرل كاٞتمهورية اليمنية : اليمن.

(، تقوصل الكفاءات ا١تهنية اليت ٯتتلكها أعضاء 2009حاـز زكي عيسى كصالح أٛتد الناقة.) .23
ًتبية باٞتامعة اإلسالمية من كجهة نظر طلبتهم كفق معايَت اٞتودة، ا١تؤ٘تر ىيئة التدريس يف كلية ال

 الًتبوم الثاشل)دكر التعليم العارل يف التنمية الشاملة(: فلسطُت.
(، إدارة اٞتودة الشاملة يف التعليم العارل، ْتث منشور يف مؤ٘تر 1996حسُت حسن البيالكم.) .24

، جامعة ا١تنوفية 21/5-2لعشركف( خالؿ الفًتة، التعليم العارل)ٖتديات القرف اٟتادم كا
 باالشًتاؾ مع مركز اعداد القادة اٞتهاز ا١تركزم لتنظيم االدارة: القاىرة.

(، جودة التعليم يف مقدمة ابن خلدكف، ا١تؤ٘تر العريب الدكرل 2015حسُت سادل مرجُت.) .25
لشارقة : ، جامعة ا84-76مارس(، ص  -15-3ا٠تامس لضماف جودة التعليم العارل)

 االمارات.
(، إدارة اٞتودة الشاملة يف مؤسسات التعليم العارل 2008خالد أٛتد الصريرة كليلى العساؼ.) .26

-1بُت النظرية كالتطبيق، اجمللة العربية  لضماف جودة التعليم اٞتامعي، اجمللد االكؿ، العدد االكؿ،)
64.) 

 -ا١تسَتة للنشرة كالتوزيع كالطباعةدار  -1ط-/ ادارة اٞتودة الشاملة2000خضَت كاظم ٛتود/ .27
 عماف: االردف

(، أساسيات التدريس، دار 2005خليل إبراىيم شرب كعبدالرٛتن جامل كعبدالباقي أبوزيد.) .28
    ا١تناىج للنشر كالتوزيع: األردف.
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(، تقوصل الطالب ألداء اعضاء ىيئة التدريس 2008داكد عبدا١تلك اٟتدايب كخالد عمر خاف.) .29
ـ كالتكنولوجيا اليمنية يف ضوء بعض الكفايات التدريسية، اجمللة العربية لضماف جودة ّتامعة العلو 

 (.2التعليم اٞتامعي، اجمللد األكؿ، العدد)
30. ( ( إدارة اٞتودة الشاملة أسس كمبادل كتطبيقات، ترٚتة ىند 2009دٯتنغ ركبَتت كىاغسًتـك

 رشدم، كنوز للنشر كالتوزيع: القاىرة، مصر. 
(، الكفايات التعليمية الالزمة للطلبة ا١تعلمُت ٗتصص معلم 2010و صواكين.)راشد ٤تمد أب .31

صف يف كلية الًتبية ّتامعة االزىر من كجهة نظرىم يف ضوء احتياجاهتم التدريبية، ٣تلة اٞتامعة 
 (.398-359االسالمية سلسلة الدراسات االنسانية، اجمللد الثامن عشر، العدد الثاشل،)

 (، اٞتودة الشاملة يف ا١تناىج كطرؽ التدريس عماف االردف: دار ا١تسَت.2010. )رافده اٟتريرم .32
(، فاعلية االتصاالت الًتبوية يف ا١تؤسسات التعليمية، عماف ،االردف: 2007رافده اٟتريرم.) .33

 دار الفكر
(، درجة تطبيق ادارة اٞتودة الشاملة يف كلية الًتبية الرياضية ّتامعة 2015رضواف ٤تمد.) .34

 ( : فلسطُت.4)29لة جامعة النجاح لألْتاث العلـو االنسانية، اجمللد صنعاء، ٣ت
(، ٦تارسة أعضاء ىيئة التدريس يف جامعة بغداد 2015رىيف العيساكم كعلي ابو ٤تمد.) .35

١تبادئ التدريس الفعاؿ على كفق معايَت اٞتودة الشاملة من كجهة نظرىم، ا١تؤ٘تر العريب الدكرل 
،  جامعة الشارقة : 113-102مارس(،ص  -5-3م العارل)ا٠تامس لضماف جودة التعلي

 االمارات.
(، تقوصل اداء اعضاء ىيئة التدريس بكلية العلـو كاآلداب بالرس يف 1432زاىي ٪تر عبداهلل.) .36

 ضوء مهارات االتصاؿ الفعاؿ كإتاىاهتم ٨توىا، جامعة القصيم: السعودية.
 ، مطبعة ابناء اٞتراح: فلسطُت.2األستبانة،ط(، القواعد ا١تنهجية لبناء 2010زياد اٞترجاكم.) .37
(، أ٪توذج مقًتح الستمارة تقوصل أعضاء ىيئة التدريس 2016سامية ا١تفتاح نور ا٢تدل حسن.) .38

من قبل الطالب بكليات اآلداب لفرعي جامعة ا١تلك عبدالعزيز برايغ كالكامل، ٣تلة العلـو 
 ديسمرب : السعودية. 17( رقم 4الًتبوية)
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، دار ا١تناىج للنشر 2(، إدارة اٞتودة الشاملة كمداخل العمل،ج2010ف.)سلماف زيدا .39
 كالتوزيع: عماف، االردف.

، دار 1األداء،ط -التدريب -(، الكفايات التدريسية ا١تفهـو2003سهيلة ٤تسن الفتالكم.) .40
 الشركؽ للنشر كالتوزيع: عماف، االردف.

، دار صفاء 1سات التعليمية،ط(، تقوصل جودة االداء يف ا١تؤس2011سوسن شاكر ٣تيد.) .41
 للنشر كالتوزيع: عماف.

(، تقوصل الكفاءات األكادٯتية ألعضاء ىيئة التدريس يف جامعة 2015شارع عائض آؿ كدياف.) .42
األمَت سطاـ بن عبدالعزيز كفق معايَت التطوير كاٞتودة النوعية، اجمللة الدكلية الًتبوية ا١تتخصصة، 

 شل.( تشرين الثا11( العدد)4اجمللد)
شرقي رحيمة كبوساحة ٧تاة، بيداغوجية ا١تقاربة بالكفاءات يف ا١تمارسة التعليمية، ٣تلة العلـو  .43

 اإلنسانية كاالجتماعية، عدد خاص، ملتقى التكوين بالكفايات يف الًتبية.
(، ا١تدخل اذل البحث يف العلـو السلوكية، مكتبة العبيكاف للنشر 1995صاحل العساؼ.) .44

 كالتوزيع: الرياض.
(، ادارة اٞتودة الشاملة يف ا١تؤسسات الًتبوية، التطبيق كمقًتحات 2004صاحل ناصر عليمات.) .45

 ، دار الشركؽ للنشر كالتوزيع ،عماف: االردف1التطوير،ط
(، ادارة اٞتودة الشاملة يف ا١تؤسسات الًتبوية، دار الشركؽ : 2008صاحل ناصر عليمات.) .46

 عماف.
(، دراسة عقبات تطبيق إدارة اٞتودة الشاملة يف التعليم 2014صباح النجار كمها كامل جواد.) .47

 (.48-22اٞتامعي األىلي، ٣تلة كلية الًتاث اٞتامعة، اجمللد الرابع عشر)
(، الكفاءات ا١تهنية الكائنة لدل االستاذ اٞتامعي 2017صباح نصراكم كياسُت ٤تجر.) .48

  .( ديسمرب31عدد)اٞتزائرم حسب طلبتو، ٣تلة العلـو االنسانية كاالجتماعية، ال
(، تقوصل اداء االستاذ اٞتامعي، االداء البحثي كنموذج، ٣تلة ا١تستقبل 1995ضياء الدين زاىر.) .49

 (.65-31()3(العدد)11الًتبية العربية ، اجمللد)
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(. تنمية ا١توارد البشرية يف ضوء تطبيق مبادل إدارة اٞتودة الشاملة يف 2010عاصم علي.) .50
 (.204-196(،)7لعدد)اٞتامعات، ٣تلة الباحث، ا

(، إدارة اٞتودة الشاملة مدخل لفعالية إدارة ا١تعلومات بالتعليم 2002عايدة فؤاد عباس.) .51
 (.93-73(،)6اٞتامعي باليمن، ٣تلة الًتبية السنة ا٠تامسة، العدد)

(، الكفايات ا١تهنية كالتدريسية لألستاذ اٞتامعي من كجهة نظر 2016عائدة ٥تلف القريشي.) .52
 (: العراؽ.48لة البحوث الًتبوية كالنفسية، العدد)الطلبة، ٣ت

(، الكفايات التعليمية يف القياس كالتقوصل كاكتساهبا 2001عبدالرٛتن عبدالسالـ جامل.) .53
 ، دار ا١تناىج للنشر كالتوزيع، عماف :االردف.2بالتعليم الذايت، ط

54. (. العربية لضماف جودة (، اٞتودة بُت اٟتاضر كا١تستقبل، اجمللة 2008عبدالغٍت يوسف قـر
 .117-94(،ص 2التعليم اٞتامعي، اٞتلد االكؿ، العدد)

(، مدل تطبيق إدارة اٞتودة الشاملة  يف مؤسسات التعليم 2014عبداللطيف مصلح ٤تمد.) .55
-3()16العارل يف اليمن، اجمللة العربية لضماف جودة التعليم اٞتامعي، اجمللد السابع، العدد)

49.) 
(، مؤشرات األداء الرئيسية للجامعات اليمنية يف ضوء 2016د.)عبداللطيف مصلح ٤تم .56

ا١تؤشرات االقليمية كالعا١تية، كرقة عمل مقدمة اذل ا١تؤ٘تر العريب الدكرل السادس لضماف جودة 
 التعليم العارل: السوداف.

 (، ا١تهارات التدريسية كالتدريب ا١تيداشل يف2011عبداهلل عبداٟتليم ٤تمد كرحاب عادؿ جبل.) .57
تطبيقات(، دار الوفاء لدنيا الطباعة  -مبادئ -ضوء الواقع ا١تعاصر للًتبية الرياضية)مفاىيم

 كالنشر: اإلسكندرية
(، طرؽ تدريس الًتبية البدنية بُت النظرية كالتطبيق، دار 2011عصاـ الدين متورل عبداهلل.) .58

 الوفاء لدنيا الطباعة كالنشر االسكندرية : مصر
، دار الوفاء لدنيا الطباعة 1(، اسًتاتيجيات التدريس الفعاؿ،ط2014عفاؼ عثماف مصطفى.) .59

 كالنشر: اإلسكندرية.
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(، الكفاءة التدريسية ألستاذ الًتبية البدنية كالرياضية كأثرىا على جودة 2017عالرل طالب.) .60
ة عبد العملية التعليمية يف ا١ترحلة الثانوية من كجهة نظر األساتذة كالتالميذ، رسالة دكتوراه، جامع

 مستغازل : اٞتزائر.-اٟتميد بن باديس
(، تطوير اداة لقياس فاعلية التدريس يف 2010علي مهدم كاظم كفاضل ٤تسن االزيرجاكم.) .61

 : العراؽ13اٞتامعات العراقية من كجهة نظر الطلبة، ٣تلة القادسية للعلـو االنسانية، اجمللد 
(، تقوصل أداء أعضاء ىيئة التدريس يف مؤسسات التعليم 2008عماد أبو الرب كعيسى قداده.) .62

 . 107-69( ص 1العارل، اجمللة العربية لضماف جودة التعليم اٞتامعي، العدد)
(، كاقع تطبيق إدارة اٞتودة الشاملة يف 2013عيسى صاٟتُت فرج كمصطفى عبداهلل الفقهي.) .63

-155(،)14العربية لضماف جودة التعليم اٞتامعي، اجمللد السادس، العدد) التعليم العارل، اجمللة
172.) 

(، ادارة اٞتامعات باٞتودة الشاملة، الطبعة االكذل، ايًتاؾ للنشر كالتوزيع : 1999فريد النجار.) .64
 مصر.

(، تقييم مدل ٖتقيق ا١تقاربة بالكفاءات ألىداؼ ا١تناىج اٞتديدة يف 2010قرايرية كسيلة.) .65
االصالحات الًتبوية حسب معلمي كمفتشي ا١تراحل االبتدائية، دراسة ميدانية با١تقاطعات  اطار

 الًتبوية بوالية قا١تة: اٞتزائر.
 ، عادل الكتب: القاىرة.1(، التدريس ٪تاذجو كمهاراتو،ط2003كماؿ عبداٟتميد زيتوف.) .66
معات اٟتكومية ك (، مستول جودة ا٠تدمات التعليمية يف اٞتا٤2016تمد الصغَت الشعييب.) .67

ا٠تاصة يف اٞتمهورية اليمنية، دراسة تقوٯتية ٞتامعيت ذمار كاٟتكمة اليمانية، اجمللة العربية لضماف 
 (.100-75()23جودة التعليم اٞتامعي، اجمللد التاسع، العدد)

(، التطوير ا١تهٍت ألعضاء ا٢تيئات التدريسية كمدخل لتحقيق ٤2004تمد عبدالفتاح شاىُت.) .68
نوعية يف التعليم اٞتامعي، كرقة عمل أعدت ١تؤ٘تر النوعية يف التعليم اٞتامعي الفلسطيٍت، جودة ال

 جامعة القدس ا١تفتوحة: راـ اهلل.
(، تصور مقًتح لتطوير األداء البحثي للجامعات اليمنية، ٣تلة ٤2013تمد عبداهلل ٛتيد.) .69

 يونيو: اليمن. -جامعة الناصر، العدد األكؿ يناير
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دار اليازكرم العلمية للنشر  -(، ادارة اٞتودة الشاملة2005ىاب العزاكم.)٤تمد عبدالو  .70
 كالتوزيع، عماف: االردف

(، درجة ٦تارسة اعضاء ىيئو التدريس ٤2013تمد عبود اٟتراحشة كياسُت عبدالوىاب اٛتد.) .71
ّتامعة للكفايات التدريسية يف ضوء معايَت ادارة اٞتودة الشاملة من كجهة نظر طلبة كلية الًتبية 

 الباحة: السعودية.
(، متطلبات كشركط التقوصل ا١توضوعي ال داء عضو ىيئة ٤2006تمد منصور الشافعي.) .72

التدريس من كجهة نظر كل من أعضاء ىيئة التدريس كالقائموف على العملية التقوٯتية بكلية الًتبية 
كلية الًتبية، اللقاء السنوم   ّتامعة ا١تلك سعود، اٞتمعية السعودية للعلـو الًتبوية كالنفسية)جسنت(

 الثالث عشر، جامعة ا١تلك سعود : الرياض. 
(، درجة تطبيق معايَت ضماف اٞتودة يف ا١تدرسة االردنية ٤2011تمود األمَت كعبداهلل العواملة.) .73

 76-59،ص 1، عدد 7من كجهة نظر ا١تشرفُت الًتبويُت، اجمللة االردنية يف العلـو الًتبوية، ٣تلد 
 االردف.: 

(، تطوير كفايات التدريسيُت اٞتامعيُت ٤2010تمود داكد الربيعي كفاضل عبد فيضي الطائي.) .74
 يف ضوء إدارة اٞتودة الشاملة: العراؽ.

(، تطوير التعليم العارل ٤2016تمود داكد الربيعي كمازف عبدا٢تادم أٛتد كحسن شاكر ٣تدم.) .75
العربية لضماف اٞتودة يف التعليم، ا١تؤ٘تر السنوم  يف ضوء متطلبات ادارة اٞتودة الشاملة، ا١تنظمة

ديسمرب(، اٞتامعة االمريكية يف  -2-1الثامن)تفعيل جودة التعليم على ا١تستول اإلقليمي()
 بَتكت : لبناف.

(، تقوصل كفايات تدريسي كلية الًتبية الرياضية جامعة بابل كفق ٤2010تمود داكد الربيعي.) .76
 ة نظر طلبتهم، جامعة بابل: العراؽمنظور ادارة اٞتودة من كجه

، ٚتعية ا١تعارؼ 1(، التدريس طرائق كأسًتاتيجيات،ط2011مركز نوف للتأليف كالًتٚتة.) .77
 اإلسالمية الثقافية، بَتكت: لبناف.

(، تقرير التنمية 2003ا١تكتب اإلقليمي للدكؿ العربية  كبرنامج االمم ا١تتحدة اال٪تائي.) .78
 ة ٣تتمع ا١تعرفة، عماف: االردف.االنسانية العربية ٨تو اقام
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(، احتياجات التنمية ا١تهنية ألعضاء ا٢تيئة التدريسية باٞتامعات 2009مٌت حسن االٝتر.) .79
-233،)2، ع1السعودية، ركية مستقبلية، ٣تلة جامعة أـ القرل للعلـو الًتبوية كالنفسية، ـ

 (: السعودية.320
، دار 1يف القطاعُت اإلنتاجي كا٠تدمي،ط( إدارة اٞتودة الشاملة 2007مهدم السامرائي. ) .80

 جرير للنشر كالتوزيع: عماف.
(، تقوصل الكفايات التدريسية ألعضاء ىيئة التدريس بكلية الًتبية 2016نايف ٭تِت األكوع.) .81

 الرياضية ّتامعة صنعاء يف ضوء معايَت اٞتودة كاالعتماد األكادٯتي، رسالة ماجستَت: القاىرة.
، إدارة اٞتودة الشاملة كاالعتماد االكادٯتي يف ا١تؤسسات الًتبوية، (2011نبيل سعد خليل.) .82

 دار الفجر للنشر التوزيع: القاىرة.
(، كاقع تطبيق ا١تنهج الشمورل لضماف اٞتودة يف مؤسسات 2013نسرين ركحي سادل ديب.) .83

 التعليم العارل، دراسة حالة اٞتامعة اإلسالمية بغزة، رسالة ماجستَت: فلسطُت.
(،اٞتودة الشاملة يف التعليم كتطبيقات االيزك، دار اليازكرم العلمية ٤2010تمد البادم.)نواؼ  .84

 للنشر كالتوزيع ،عماف :االردف
(، كفاءة اعضاء ىيئة التدريس كاثرىا على جودة التعليم العارل، جامعة 2012نواؿ ٪تور.) .85

 منتورم قسنطينة: اٞتزائر.
العارل يف الوطن العريب الوثيقة الرئيسية، ا١تؤ٘تر ا٠تامس (، ٘تويل التعليم 2015نور الدين الدقي.) .86

ديسمرب( :  -26-22عشر للوزراء ا١تسؤكلُت عن التعليم العارل كالبحث العلمي يف الوطن العريب)
 االسكندرية.

(، التطور التعليمي يف اٞتمهورية اليمنية)التقرير الوطٍت( الدكرة 2008كزارة الًتبية التعليم.) .87
 : جنيف.28/11-25ربعُت للمؤ٘تر الدكرل للًتبية،الثامنة كاال

(، االسًتاتيجية الوطنية  للتعليم العارل يف اٞتمهورية 2006كزارة التعليم العارل كالبحث العلمي.) .88
 : اليمن.2010-2006اليمنية كخطة العمل ا١تستقبلية 

ضماف جودة (، اسًتاتيجيات مقًتحو ١تعايَت 2010كفيق حلمي االغا كايهاب كفيق االغا.) .89
 االداء اٞتامعي، جامعة االزىر : غزة.
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 ( 1ملحق رقم ) 

 
 وليةستبيان بصورتو األاال
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 ( 2ملحق رقم ) 
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 غٌر مناسب مناسب ن المحـاورــاوٌـعن م

   السمات الشخصٌة. 0

   مهارات التدرٌس. 2

   أخالقٌات مهنة التعلٌم. 3

   تخطٌط المحاضرة. 4

   تنفٌذ المحاضرة. 5

   تقوٌم تعلم الطلبة وتقوٌم التغذٌة الراجعة. 6

   أسالٌب التعزٌز والتحفٌز. 7

   االتصال والتواصل مع الطلبة. 8

   الكفاءات التكنولوجٌة 9
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 ةـات الشخصٌـالسم  األول: المحــور
 

 الفقــرات م
موافق 

 بشدة
 محاٌد موافق

غٌر 

 موافق

غٌر 

موافق 

 بشدة

      ٌحترم الطلبة  0

      ٌتفاعل مع وجهات الطلبة 2

      ٌحترم الوقت 3

      ٌلتزم بالنظام 4

      ٌتقبل األفكار الجدٌدة وتعدد اآلراء 5

      ٌهتم بقٌم التعاون بٌن الطلبة 6

      ٌرحب بالنقد والنقد الذاتً 7

      ٌعنً بمهارات التعلم الذاتً 8

      ٌوفر مناخاً تعلٌمٌاً تسوده العالقات اإلنسانٌة 9

      ٌتمٌز بالبهجة والتسامح والحٌوٌة 01

      ٌخلص فً عمله  00

      ٌإدي عمله بإتقان 02

      ٌُشجع التفكٌر العلمً بٌن الطلبة 03

      ٌدٌر النقاش بكفاءة 04
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 مهـارات التدرٌـس  المحــور الثانـً:
 

 الفقــرات م
موافق 

 بشدة
 محاٌد موافق

غٌر 

 موافق

غٌر 

موافق 

 بشدة

ٌطبققققق طرائقققققق واسقققققتراتٌجٌات تدرٌسقققققٌة حدٌثقققققة  0

 ومناسبة.

     

      ٌختار المدخل المناسب والمشوق للمحاضرة 2

      مراجع مرتبطة بالمحاضرةٌزود الطلبة بؤسماء  3

      ٌربط المعلومات النظرٌة بالتطبٌقات 4

      ٌُكلف الطلبة بقراءات حول المحاضرة 5

      ٌسمح للطلبة باألسئلة والتعلٌقات 6

      ٌحفز على التفكٌر والمبادرة واالبتكار 7

      ٌناقش الطلبة للتوصل إلى التعمٌمات 8

      التعلٌمٌة المناسبةٌوظف التقنٌات  9

      ٌربط ٌبن العقل والنقل والعلوم الحدٌثة 01

      ٌنوع فً مصادر التعلٌم الجامعً 00

      ٌُكلف الطلبة بؤنشطة بحثٌة فً المكتبة 02

      ٌستخدم التقوٌم المبدئً والمرحلً والنهائً 03

      متمكن من مادتً العلمٌة. 04

      على المشاركة فً المحاضرةٌشجع الطلبة  05
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 أخالقٌـات مهنـة التعلٌـم المحـور الثالـث:
 

 الفقــرات م
موافق 
 بشدة

 محاٌد موافق
غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 
 بشدة

ٌبذل قصقار  جهقده فقً تققدٌم المعلومقات والعلقوم  0

 للطلبة. 

     

      ٌتعامل مع الطلبة بلطف 2

      مع الطلبة ٌستخدم لغة مهذبة فً تعامله 3

      ٌراعً القٌم االجتماعٌة السائدة فً المجتمع 4

      ٌعمل على إسداء النصٌحة المستمرة للطلبة 5

      ٌتمٌز بالمرونة فً تعامله مع الطلبة 6

      ٌلتزم بالساعات المكتبٌة 7

      ٌراعً الفروق الفردٌة بٌن الطلبة 8

      الطلبة ٌعزز مفهوم الشور  فً نفوس 9

      ٌبدو مدركاً لمشاعر الطلبة. 01
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 التخطٌـط  المحـور الـرابـع: 
 

 الفقــرات م
موافق 
 بشدة

 محاٌد موافق
غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 
 بشدة

      ٌحدد األهداف العامة للمقرر 0
ٌقوم بتحلٌل مستو  الدرس إلى مكوناتقه األساسقٌة مقن  2

 وتعمٌماتحقائق ومفاهٌم وقوانٌن 
     

ٌصقققمم نشقققاطات تعلٌمٌقققة تفاعلٌقققة تحفقققز الطلبقققة علقققى  3
 التعلم.

     

ٌوظققققف فققققً خططققققه التدرٌسققققٌة مصققققادر تكنولوجٌققققا  4
 المعلومات واالتصال.

     

إلدارة المناقشققققات للمحاضققققرة ٌققققتمكن مققققن التخطققققٌط  5
 .بفاعلٌة

     

ٌختار األنشطة التعلٌمٌة فً ضقوء اإلمكانقات المتقوفرة  6
 الجامعة. فً

     

      بطرٌقة منظمة ومتسلسلة.الدراسٌة ٌقدم المادة  7
ٌقققتقن ربقققط المقققادة التقققً ٌدرسقققها بغٌرهقققا مقققن المقققواد  8

 األخر  لتحقٌق التكامل بٌن المناهج.
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 التنفٌـذ   المحـور الخامـس:
 

 الفقــرات م
موافق 
 بشدة

 محاٌد موافق
غٌر 
 موافق

غٌر 
موافق 
 بشدة

      ٌتواصل مع طلبته لتسهٌل تعلمهم ونمائهم. 0
      ٌتعامل بإٌجابٌة مع المشاكل السلوكٌة للطلبة 2
      ٌراعً القدرات الفردٌة بٌن الطالب 3
ٌققققتمكن مققققن صققققٌاغة أسققققئلة تنمققققً مهققققارات التفكٌققققر  4

 اإلبداعً والناقد لد  الطلبة.
     

نفققوس ٌققتقن إعققداد وسققائل تنمٌققة حققب االسققتطالع فققً  5
 الطلبة واستخدامها

     

ٌقققققتقن كٌفٌقققققة اإلصقققققغاء باهتمقققققام إلقققققى أفكقققققار و راء  6
 ومقترحات الطلبة.

     

ٌققتقن اسقققتخدام طققرق الثقققواب والعقققاب وفقققق أصقققولها  7
 التربوٌة والنفسٌة.

     

ٌقققدم للطلبققة مققواد مطبوعققة للققدرس إلققى جانققب التقققدٌم  8
 الشفوي.
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 تقوٌم الطلبة  المحـور الـسادس:
 

 الفقــرات م
موافق 

 بشدة
 محاٌد موافق

غٌر 

 موافق

غٌر 

موافق 

 بشدة

      ٌتابع الواجبات واألنشطة وٌجعل لها وزناً فً التقوٌم. 0
ٌسققتخدم أكثققر مققن أسققلوب فققً تقٌققٌم الطلبققة لمراعققاة  2

 الفروق الفردٌة.
     

      ٌراعً االستمرارٌة فً تقوٌم الطلبة. 3
      الطلبة فً اختٌار الطرٌقة المناسبة لتقوٌمهمٌشرك  4
      ٌذكر الطلبة باالختبارات القادمة بوقت كاف 5
ٌعطققً امتحانققات متوازنققة مققن حٌققث شققمولها لمحتققو   6

 المقرر.
     

      ٌتحر  الدقة والعدل فً تصحٌحه الختبارات الطلبة 7
إٌجقابً  ٌقوم بمراجعة مادة االمتحقان للطلبقة وٌققدم نققد 8

 إلجاباتهم.
     

ٌطلقققب أعمقققاالً وواجبقققات ومتطلبقققات إضقققافٌة للمققققرر  9
 الذي ٌدرسه.

     

      ٌستقبل أفكار الطلبة وٌتفهم القصد من أسئلتهم. 01
ٌعود طلبته على قول كلمة الحق فً مختلقف الظقروف  00

 والمناسبات.
     

ٌققتقن اسقققتخدام طققرق الثقققواب والعقققاب وفقققق أصقققولها  02
 التربوٌة والنفسٌة.

     

ٌقققدم مالحظققات مكتوبققة علققى أوراق الطلبققة وٌققزودهم  03
 باإلجابات الصحٌحة ألسئلة االختبارات.

     

      ٌمتدح الطلبة أثناء التدرٌس. 04
ٌراعقققً االسقققتمرارٌة والشقققمولٌة فقققً تققققوٌم الوسقققائل  05

التعلٌمٌقققة للمحافظقققة علقققى حقققداثتها ومسقققتو  فاعلٌتهقققا 
 دائماً.
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 أسالٌـب التعزٌـز والتحفٌـز المحـور السابـع:
 

 الفقــرات م
موافق 

 بشدة
 محاٌد موافق

غٌر 

 موافق

غٌر 

موافق 

 بشدة

      ٌنادي على الطلبة بؤسمائهم. 0

      ٌقدر ذكاء الطلبة وقدراتهم الخاصة. 2

      ٌُثنً على إنجازات الطلبة. 3

األخطقاء التقً ٌققع بهقا ٌهتم بدرجة عالٌقة فقً تصقحٌح  4

 الطلبة.

     

      ٌحترم إجابات الطلبة مهما كانت. 5

ٌُشرك الطلبة فً صقٌاغة الققرارات التقً تهمهقم خقالل  6

 فترة التدرٌس.

     

      ٌحترم وجهات نظر الطلبة وانتقاداتهم العلمٌة. 7

      ٌؤخذ بآراء الطلبة فً تحدٌد مواعٌد االمتحانات. 8

      الطلبة على إبراز مواهبهم وقدراتهم. ٌُشجع 9

ٌعمققل علققى المسققاهمة فققً بنققاء شخصققٌة الطلبققة كونققه  01

 ٌشكل قدوة لهم فً المجال العلمً.

     

      ٌُخصص وقتاً كافٌاً لالستماع آلراء الطلبة. 00
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 مهارات االتصال والتواصل مع الطلبـة المحـور الثامـن:
 

 الفقــرات م
موافق 

 بشدة
 محاٌد موافق

غٌر 

 موافق

غٌر 

موافق 

 بشدة

      ٌُنوع فً نبرات الصوت. 0
      ٌستخدم اإلٌماءات وتعبٌرات الوجه. 2
      ٌبدي حماسة وحٌوٌة فً المحاضرة. 3
      ٌستخدم لغة ومصطلحات سهلة الفهم. 4
      ٌحافظ على العالقات الشخصٌة بٌنه وبٌن الطلبة 5
      معرفة أسماء الطالب.ٌحرص على  6
ٌرحقققب بلققققاء الطقققالب خقققارج وققققت المحاضقققرة )مقققن  7

 خالل الساعات المكتبٌة(.
     

      ٌتفهم مشاعر الطلبة. 8
      ٌستقبل مالحظات الطلبة حول التدرٌس بصدر رحب. 9
      ٌعمل بروح الفرٌق الواحد مع الطلبة. 01
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 التكنولوجٌـةالكـفاءات  المحـور التاســع:
 

 الفقــرات م
موافق 

 بشدة
 محاٌد موافق

غٌر 

 موافق

غٌر 

موافق 

 بشدة

ٌدرك مفهوم المعرفة التكنولوجٌقا وأهمٌتهقا فقً تطقوٌر  0

 العملٌة التعلٌمٌة.

     

ٌحدد األدوات واألجهزة التكنولوجٌقة التقً تتناسقب مقع  2

 المواقف التعلٌمٌة المختلفة.

     

      المعلومات الرقمٌة.ٌعرف جٌداً مصادر  3

ٌمتلققققك مهققققارة تشققققغٌل الملفققققات الصققققوتٌة والفٌقققققدٌو  4

 باستخدام البرامج المناسبة لها.

     

      متمكن من مفاهٌم ومصطلحات تكنولوجٌا التعلٌم 5

      ٌستخدم األجهزة والمواد واألدوات بكفاءة عالٌة. 6

تجقارب ٌشرك أكبر عدد ممكن من الطالب فً إجقراء  7

 العروض العملٌة.

     

ٌختقققار الوسقققائل التعلٌمٌقققة الحدٌثقققة والمناسقققبة لطرٌققققة  8

 التدرٌس.

     

ٌناقش الطالب وٌقٌم الوسائل التعلٌمٌة بعد االنتهاء مقن  9

 استخدامها.

     

ٌوضح كٌفٌة استخدام األجهزة والمواد التعلٌمٌقة بشقكل  01

 فعال فً المواقف التعلٌمٌة.

     

ٌتعامققققل مققققع بققققرامج الرسققققومات المختلفققققة وبققققرامج  00

Microsoft .بمهارة عالٌة 

     

 Powerٌسققتخدم برنققامج العققروض التقدٌمٌققة بكفققاءة  02

point. 

     

      ٌوفر بدائل تكنولوجٌا التعلٌم. 03

ٌختار األجهزة التعلٌمٌة التً تحققق األهقداف وتتناسقب  04

 مع المحتو .
     

عناصقر اإلثقارة والدافعٌقة والتشقوٌق فقً ٌراعً توافر  05

 الوسائل التعلٌمٌة.

     

ٌراعً توافر القٌم الجمالٌة والفنٌة واالتقزان والتجقانس  06

 فً إنتاج الوسائل التعلٌمٌة.

     

 –ٌهٌئ وٌجهقز بٌئقة القتعلم مقن حٌقث )أمقاكن الجلقوس  07

 –التهوٌققققة  –الظققققروف المكانٌققققة  –وضققققع الشاشققققة 

 درجة الحرارة(. –اإلضاءة 
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 الفقــرات م
موافق 

 بشدة
 محاٌد موافق

غٌر 

 موافق

غٌر 

موافق 

 بشدة

 –ٌضقبط وٌجقرب أجهقزة العقرض الضقوئً )الصققوت  08

 الصورة( لتناسب الطالب.

     

ٌراعقً عناصقر األمقن والسقالمة عنقد اسقتخدام تقنٌققات  09

 التعلم فً بٌئات التعلم المختلفة.

     

ٌتعامقققققل مقققققع وسقققققائل االتصقققققال المختلفقققققة وشقققققبكات  21

 اإلنترنت.
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 غٌر مناسب مناسب المحـاورن ــاوٌـعن م

   السمات الشخصٌة. 0

   مهارات التدرٌس. 2

   أخالقٌات مهنة التعلٌم. 3

   تخطٌط المحاضرة. 4

   تنفٌذ المحاضرة. 5

   تقوٌم تعلم الطلبة وتقوٌم التغذٌة الراجعة. 6

   أسالٌب التعزٌز والتحفٌز. 7

   االتصال والتواصل مع الطلبة. 8

   الكفاءات التكنولوجٌة 9
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 ةـات الشخصٌـالسم المحــور األول:
 

 أبـداً  نادراً  أحٌاناً  غالباً  دائماً  الفقــرات م

      أحترم الطلبة  0

      أتفاعل مع وجهات نظر الطلبة 2

      أحترم الوقت 3

      ألتزم بالنظام 4

      أتقبل األفكار الجدٌدة وتنوع اآلراء 5

      أهتم بقٌم التعاون بٌن الطلبة 6

      أرحب بالنقد والنقد الذاتً 7

      أعنً بمهارات التعلم الذاتً 8

      أوفر مناخاً تعلٌمٌاً تسوده العالقات اإلنسانٌة 9

      أتمٌز بالبهجة والتسامح والحٌوٌة 01

      أخلص فً عملً وأإدٌه بإتقان 00

      العلمً بٌن الطلبةأشجع التفكٌر  02

أحقققرص علقققى أن ٌكقققون صقققوتً واضقققحاً ولغتقققً  03

 مفهومة.
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 مهـارات التدرٌـس المحــور الثانـً:
 

 أبـداً  نادراً  أحٌاناً  غالباً  دائماً  الفقــرات م

أطبققققق طرائققققق واسققققتراتٌجٌات تدرٌسققققٌة حدٌثققققة  0

 ومناسبة.

     

      للمحاضرةأختار المدخل المناسب والمشوق  2

      زود الطلبة بؤسماء مراجع مرتبطة بالمحاضرةأ 3

      أربط المعلومات النظرٌة بالتطبٌقات 4

      أكلف الطلبة بقراءات حول المحاضرة 5

      أسمح للطلبة باألسئلة والتعلٌقات 6

      أحفز على التفكٌر والمبادرة واالبتكار 7

      إلى التعمٌماتأناقش الطلبة للتوصل  8

      أوظف التقنٌات التعلٌمٌة المناسبة 9

      أنوع فً مصادر التعلٌم الجامعً 01

      أكلف الطلبة بؤنشطة بحثٌة فً المكتبة 00

      أتمكن من مادتً العلمٌة 02

      أشجع الطلبة على المشاركة فً المحاضرة 03

      أشجع على التعلم الذاتً 04

      أساعد على إتقان عملٌة التعلم 05

      أثٌر اهتمام الطلبة ودوافعهم 06
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 أخالقٌـات مهنـة التعلٌـم المحـور الثـالـث:
 

 أبداً  نادراً  أحٌاناً  غالباً  دائماً  الفقــرات م

      أبذل قصار  جهدي فً تقدٌم المعلومات والعلوم للطلبة.  0

      أتعامل مع الطلبة بلطف. 2

      أتحلى بالفضٌلة فً تعاملً مع الطلبة. 3

      أراعً القٌم االجتماعٌة السائدة فً المجتمع. 4

      أعمل على إسداء النصٌحة المستمرة للطلبة. 5

      أتمٌز بالمرونة فً تعاملً مع الطلبة. 6

      ألتزم بالساعات المكتبٌة. 7

      الطلبة.أراعً الفروق الفردٌة بٌن  8

      أعزز مفهوم الشور  فً نفوس الطلبة. 9

      أبدو مدركاً لمشاعر الطلبة. 01
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 التخطٌـط  المحـور الـرابـع:
 

 

 أبداً  نادراً  أحٌاناً  غالباً  دائماً  الفقــرات م

      .حدد األهداف العامة للمقررأ 0

فققً مجققال أختققار موضققوعات المقققرر الضققرورٌة واألكثققر أهمٌققة  2
 التخصص.

     

      أحدد أسالٌب التدرٌس المتوقع استخدامها فً ضوء أهداف المقرر. 3

      أحضر األنشطة والمواد التعلٌمٌة قبل البدء بالدرس. 4

5 
أضع بٌن ٌدي طلبتً نسخة مكتوبة عن خطة المققرر تشقمل أهقداف 

االختبقققاراتط المققققرر ومحتقققواهط وأنشقققطتهط والتعٌٌنقققاتط ومواعٌقققد 

 والمراجع.

     

      أوزع موضوعات المقرر على الخطة توزٌعاً منطقٌاً. 6

7 
أحقدد األهقداف الخاصققة للمحاضقرة مسققبقاً فقً ضققوء الخطقة العامققة 

 للمقرر.

     

8 
أقققوم بجمققع المققادة العلمٌققة حققول موضققوع المحاضققرة مسققبقاً مقققن 

 مراجع متعددة.
     

      وأجهز نفسً لإلجابة عنها.أتوقع أسئلة الطلبة  9

      أحدد مسبقاً استراتٌجٌة تدرٌسٌة مناسبة للمحاضرة. 01

00 
أجهقققز مقققا ٌلقققزم مقققن تقنٌقققات ومصقققادر تعلٌمٌقققة تسقققاعد فقققً تنظقققٌم 

 المحاضرة.

     

02 
أواكقد فقً تدرٌسققً علقى تنمٌققة ققدرات التفكٌققرط الجوانقب المهارٌققةط 

 الجوانب الوجدانٌة.
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 التنفٌـذ  المحـور الخـامـس:
 

 

 أبداً  نادراً  أحٌاناً  غالباً  دائماً  الفقــرات م

      أخبر الطلبة باألهداف الخاصة بمحاضرة الٌوم. 0

      أستخدم الخبرات السابقة المكتسبة كمقدمة للمحاضرة الجدٌدة. 2

      لدٌهم.أبدأ المحاضرة بعبارة مثٌرة النتباه الطلبة وحب االستطالع  3

      أبدأ المحاضرة فوراً دون إبطاء وأنهٌها مع انتهاء وقتها. 4

      أعرض الموضوع بشكل منطقً ومتدرج نحو النقطة الختامٌة. 5

      أوضح العالقات بٌن الموضوعات. 6

      أربط موضوعات المحاضرة بخبرات الطلبة الشخصٌة. 7

      األفكار المختلفة ومحاولة تفسٌرها.أشجع الطلبة على التفكٌر فً  8

9 
أحقققافظ علقققى اسقققتمرارٌة انتبقققاه الطلبقققة خقققالل المحاضقققرة بتنوٌقققع 

 العرض.

     

01 
أعطقققً الطلبقققة فرصقققة إلبقققداء  رائهقققم بشقققؤن القضقققاٌا ذات الصقققلة 

 بالمحتو .

     

      أطرح أسئلة تتطلب معرفة خاصة بمحتو  الدرس. 00

      كٌفٌة الحصول على مصادر المعلومات.أوجه الطلبة إلى  02

03 
أسققتخدم أسققالٌب متنوعققة للنقققاش )المناقشققة مققع الصققفط النقققاش فققً 

 مجموعات صغٌرةط الحلقات الدراسٌة(.

     

04 
أسققتخدم وسققائل وتقنٌققات تعلٌمٌققة متنوعققة )مرئٌققةط سققمعٌةط سققمعٌة 

 مرئٌة(.

     

      الطلبة.أوظف تقنٌة الحاسوب فً تٌسٌر تعلم  05

      أكلف الطلبة بؤنشطة تعلٌمٌة فردٌةط وأخر  جماعٌة. 06

07 
أخقققتم محاضقققرتً بمراجعقققة المقققادة بوضقققعها فقققً جمقققل تلخٌصقققٌة 

 مترابطة.

     

      أختم محاضرتً بقضٌة مثٌرة تتعلق بموضوع المحاضرة التالٌة. 08
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 تقوٌم  الطلبة  :المحـور السـادس

 
 

 أبداً  نادراً  أحٌاناً  غالباً  دائماً  الفقــرات م

      أكلف الطلبة بقراءات فردٌة متعلقة باهتماماتهم. 0

      أكلف الطلبة بتعٌٌنات كتابٌة حول مضمون الدرس. 2

      أوضح للطلبة معاٌٌر تقوٌم التعٌٌنات التً ٌكلفون بها. 3

      الصفٌة.أخصص جزءاً من عالمات الطلبة لألنشطة والمشاركات  4

5 
أراعققً أن تكققون متطلبققات المققادة معقولققة ومتوازنققة مققع متطلبققات 

 المواد األخر .

     

6 
أعطقققً الطلبقققة فرصقققة االختٌقققار مقققن بقققدائل التعٌٌنقققات بمقققا ٌحققققق 

 اإلبداع لدٌهم.

     

7 
أكتقققب التعلٌققققات علقققى أوراق التعٌٌنقققات الكتابٌقققة للطلبقققة بطرٌققققة 

 تحبطهم.تحسن من أدائهم دون أن 

     

8 
أبحقققث مقققع الطلبقققة أسقققباب تقققدنً درجقققاتهم فقققً اختبقققارات نصقققف 

 الفصل.

     

      أقوم بتحلٌل إجابات الطلبة ألحدد أخطائهم. 9

01 
أسققاعد الطلبققة فققً تقققدٌم الحلققول للصققعوبات التققً واجهققتهم خققالل 

 االختبار.

     

      أسمح للطلبة بمناقشة االختبار. 00

      االختبارات التً ترتقً بتفكٌر الطلبة. أهتم بؤسئلة 02

      أضع عالمات الطلبة وفقاً ألدائهم فً االمتحانات دون تحٌز. 03

      أستخدم التقوٌم المبدئً والمرحلً والنهائً 04

أراعقققً التشقققخٌص والشقققمولٌة واالسقققتمرارٌة فقققً تققققوٌم وسقققائل  05

 تكنولوجٌا التعلٌم.
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 أسالٌـب التعزٌـز والتحفٌـز السابـع:المحـور 
 

 أبداً  نادراً  أحٌاناً  غالباً  دائماً  الفقــرات م

      أنادي على الطلبة بؤسمائهم. 0
      أقدر ذكاء الطلبة وقدراتهم الخاصة. 2
      أثنً على إنجازات الطلبة. 3
أهققتم بدرجققة عالٌققة فققً تصققحٌح األخطققاء التققً ٌقققع بهققا  4

 الطلبة.
     

      أحترم إجابات الطلبة مهما كانت. 5
      أكافئ الطلبة المتمٌزٌن تعلٌمٌاً وسلوكٌاً. 6
أشققرك الطلبققة فققً صققٌاغة القققرارات التققً تهمهققم خققالل  7

 فترة التدرٌس.
     

      أخذ بآراء الطلبة فً تحدٌد مواعٌد االمتحانات. 8
      أشجع الطلبة على إبراز مواهبهم وقدراتهم. 9
أشققرح للطلبققة أهمٌققة وفوائققد التفكٌققر الناقققد فققً حٌققاتهم  01

 الٌومٌة.
     

      أخصص وقتاً كافٌاً لالستماع آلراء الطلبة. 00
أسقققتعمل مبقققدأ الثقققواب والعققققاب تجقققاه تصقققرفات بعقققض  02

 الطلبة.
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 االتصـال والتواصـل مع الطلبـة المحـور الثـامـن:
 

 

 أبداً  نادراً  أحٌاناً  غالباً  دائماً  الفقــرات م

      أنوع فً نبرات الصوت. 0

      أستخدم لغة ومصطلحات سهلة الفهم. 2

      أستخدم اإلٌماءات وتعبٌرات الوجه. 3

      أبدي حماسة وحٌوٌة فً المحاضرة. 4

      أحافظ على عالقات شخصٌة بٌنً وبٌن الطلبة. 5

      أحرص على معرفة أسماء طالبً. 6

      أستقبل مالحظات الطلبة حول التدرٌس بصدر رحب 7

      أعمل بروح الفرٌق الواحد مع الطلبة. 8
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 الـكـفاءات التكنولوجٌـة المحـور التـاسـع:
 

 أبداً  نادراً  أحٌاناً  غالباً  دائماً  الفقــرات م

      التعلٌمٌة.أدرك مفهوم المعرفة التكنولوجٌة وأهمٌتها فً تطوٌر العملٌة  0

أحققققدد األدوات واألجهققققزة التكنولوجٌققققة التققققً تتناسققققب مققققع المواقققققف  2

 التعلٌمٌة.

     

      قادر على التعامل مع مصادر المعلومات الرقمٌة. 3

أمتلقققك مهقققارة تشقققغٌل الملفقققات الصقققوتٌة والفٌقققدٌو باسقققتخدام البقققرامج  4

 المناسبة لها.

     

عنقد اسقتخدام تقنٌققات القتعلم فقً بٌئققات  أراعقً عناصقر األمقن والسققالمة 5
 التعلم المختلفة.

     

أعققرف كٌفٌققة اسققتخدام بققرامج ضققغط الملفققات وكٌفٌققة تحققدٌث البققرامج  6
 المختلفة على الكمبٌوتر.

     

أستخدم الوسائل التعلٌمٌة التً تتناسب مع خصائص المتعلمٌن ومراعقاة  7
 الفروق الفردٌة بٌنهم.

     

 –وضقع الشاشقة  –أهٌئ وأجهز بٌئقة القتعلم مقن حٌقث )أمقاكن الجلقوس  8
 درجة الحرارة(. –اإلضاءة  –التهوٌة  –الظروف المكانٌة 

     

الصققورة( قبققل  –أضققبط وأجققرب أجهققزة العققرض الضققوئً )الصققوت  9

 استخدامها فً المحاضرة.
     

      Microsoftأتعامل مع برامج الرسومات المختلفة وبرامج  01

      أراعً عدد المتعلمٌن وأحدد معوقات استخدام األجهزة التعلٌمٌة 00

      Power Pointأستخدم برنامج العروض التقدٌمٌة بكفاءة  02

أرتقققب األجهقققزة بعقققد االنتهقققاء مقققن اسقققتخدامها وأعقققرف طقققرق حفظهقققا  03

 وصٌاغتها.

     

      أتعامل مع شبكة اإلنترنت. 04

      التعلٌمٌة التً تحقق األهداف وتتناسب مع المحتو أختار األجهزة  05

      أوفر بدائل تكنولوجٌا التعلٌم. 06

      أستخدم األجهزة والمواد بكفاءة عالٌة. 07

      أراعً توافر عناصر اإلثارة والدافعٌة والتشوٌق فً الوسائل التعلٌمٌة. 08

واالتقققزان والتجقققانس فقققً إنتقققاج أراعقققً تقققوافر الققققٌم الجمالٌقققة والفنٌقققة  09

 الوسائل التعلٌمٌة
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 بسن اهلل الرمحن الرحين
 

          الدكتور الفاضل/

 المحترم

 السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته

درجة ممارسة الكفاااا  الددرسساسة  ال ااج الجا د  ٌقوم الباحث بدراسة بعنوان )

بالجمه رساة جامعة صنعاا  جامعة الحدسد   –الدربسة الرساضسة بكلسدل الشاملة 

 (.السمنسة

وإٌمانققاً مققن الباحققث بؤهمٌققة دور أسققاتذة الجامعققات فققً تقققوٌم أنفسققهمط وثقققة منققه فققً 

موضقوعٌة األسققاتذة األفاضققل فققً القٌققام بققذلكط ومعرفققة الكفققاءات التدرٌسققٌة المختلفققة 

اضققٌة بجامعققة صققنعاء لققدٌهمط فققإن الباحققث ٌؤمققل أن ٌشققارك أسققاتذة كلٌققة التربٌققة الرٌ

 بفاعلٌة فً االستجابة على هذه االستبانة.

( أمام كل معٌار والذي تعتققد أنقه ٌناسقبكط والمطلوب من سٌادتكم أن تضع عالمة )

 ؤن تكون استجاباتكم دقٌقة وموضوعٌة.بٌشكر لكم حسن تعاونكم وٌؤمل  ذوالباحث إ

 .علماً بؤن البٌانات تستخدم فقط ألغراض البحث العلمً

 وتقبلوا فائق االحرتام والتقدير،،،

 

 الباحااااكر  كاااار   بااااده

 الج  ل محمد

 

 سرجى دعبئة البسانا  الشخصسة.
 

 البٌانـات الشخصٌــة:
 

: التخصققققققققققققققققققققققققققققققققققققص  ............................................: الدرجة العلمٌة
............................................... 

   ............................................: الجامعٌةالمإسسة 
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           ( سقققنوات01أققققل مقققن )           سقققنوات (5)أققققل مقققن :           سقققنوات الخبقققرة

 ( سنوات فؤكثر01)
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 أخً الطالب/ أختً الطالبة/

 ،،السالم عليكن ورمحة اهلل وبركاته

درجة ممارسة الكفااا  الددرسساسة  ال ااج الجا د  )أمامك استبانة لدراسة بعنوان

بالجمه رساة جامعة صنعاا  جامعة الحدسد   –الدربسة الرساضسة  بكلسدلالشاملة 

 (.السمنسة

نرجو التفضل بقراءة بنود محاور هذا االستبٌان وتحدٌد وجهة نظرك الشخصٌة بشؤن 

داخل الفصل الدراسً  مد  تطبٌق عضو هٌئة التدرٌس لتلك الكفاءات التدرٌسٌة فعلٌاً 

 ( فً الخانة المناسبة أمام كل معٌار.    وخارجهط والتكرم بوضع عالمة )    

 علماً بؤن إجابتك ستكون سرٌةط ومحور تقدٌرط وتستخدم لغرض البحث فقط.

 هع جزيل الشكر لك سلفاً.
 

 الباحااااكر  كاااار   بااااده

 الج  ل محمد

 

 سرجى دعبئة البسانا  الشخصسة.

 

 البٌانـات الشخصٌــة:
 

: التخصققققققققققققققققققققققققققققققققققققص  ............................................: المستـو  الدراسً
............................................... 

ذكقققققر ط            :           النقققققـوع  ............................................: المإسسة الجامعٌة

 أنثى
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 ( 3ملحق رقم ) 

 أسماء السادة المحكمين لألداة
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 قائمة أسماء األساتذة المحكمين لمحاور األداة

 الجامعة التخصص االسم و اللقب م
 مركز البحوث ك التطوير الًتبوم أصوؿ تربوية –مناىج ك طرؽ تدريس  عبد اٞتبار عبد اهلل الوائلي أ.د. 01
 مركز البحوث ك التطوير الًتبوم قياس كتقوصل –مناىج ك طرؽ تدريس  أ.د. ماجدة ٤تمد اٟتمادم 02
 صنعاء علم التدريب الرياضي أٛتد ٤تمد جاسر أ.د. 03
 ذمار مناىج ك طرؽ تدريس عبد الرٛتن ٤تمد مرشد د. 04
 عدف مناىج ك طرؽ تدريس د. ٤تمد علي عمر 05
 ك التطوير الًتبوممركز البحوث  مناىج ك طرؽ تدريس ٤تمد علي مرشد د. 06
 مركز البحوث ك التطوير الًتبوم مناىج ك طرؽ تدريس ٤تمد على ا١تتوكل د. 07
 صنعاء قياس ك تقوصل قائد حسُت ا١تنتصر د. 08
 تعز مناىج ك طرؽ تدريس د. شوقي اٟتكيمي 09
 مركز البحوث ك التطوير الًتبوم مناىج ك طرؽ تدريس د. سامية األىدؿ 10
 مركز البحوث ك التطوير الًتبوم مناىج ك طرؽ تدريس أٛتد األشوؿ د. ألطاؼ 11
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 ( 4ملحق رقم ) 

 
 أوراق إدارية
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 الملخص باللغتين

 اإلنجليزية والفرنسية
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Study Summary 

The study aimed to identify the level of adapting best teaching practices by teaching 

staff in the faculties of physical education under total quality at Sana’a and Al- 

Hodeida universities, from their perspective and the perspective of their students. In 

order to achieve that goal, the researcher used the descriptive approach in his 

survey. The sample consisted of (32) university professors and (121) students (93) 

males and (28) females, for the 2016/2017 academic year. The researcher prepared 

the study tool, which consisted of two questionnaires, one for faculty members, the 

other was meant for the students. The questionnaires consisted of (9) axes 

represented in (efficiency of personality, efficiency of teaching skills, efficiency of 

teaching ethics, efficiency of lecture planning, efficiency of lecture implementation, 

efficiency of student learning assessment, methods of enhancement and stimulation, 

communication skills and the use of Technology). The statistical analysis of the 

results showed that the level of adapting best teaching practices by teaching staff in 

the faculties of physical education under total quality at the Yemeni universities 

from the faculty members' perspective was high with an average of (4.36.), while 

from the students perspective the result was the average of (3.62). 

The results also showed that That the educational institution and the level of experience 

of the faculty members have an impact on The level of adapting best teaching practices 

unlike the degree and specialization of faculty members  which have no impact what so 

ever. On the other hand, results showed that the level of education and major of students 

effect the level of adapting best teaching practices by teaching staff degree, Social status 

of students does not. 

Based on the findings of this study, a number of recommendations were presented, the 

most important ones were: 

- Coaching faculty members on the concepts of total quality and standards, through 

holding seminars, workshops and guidelines. That will raise awareness of the 

importance of the implementation of total quality and its benefits in university teaching. 

- Focusing on the faculty members in terms of type and adequate preparation in line 

with the total quality standards, and follow the objective criteria in the evaluation of 

staff at the university, especially in regards to Hiring and promotions related to the 

members of the faculty. 

- Develop a guide for teaching efficiency within the faculties of physical education. 

- The need to inform the faculty with the results of research and studies on the 

assessment of teaching efficiency under the total quality to strengthen the strengths and 

avoid weaknesses. 

Key words: 

Degree of practice, teaching efficiency, total quality, faculty members, faculties of 

physical education. 
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Résumé de l’étude : 

La présente étude a pour objectif de mettre en évidence le niveau de maitrise des compétences 
d’enseignement par les membres du corps professoral à la lumière de la qualité totale dans les 

facultés d'éducation physique et sportive des universités yéménites – Université de Sanaa et 

Hodeidah, du point de vue des membres du corps professoral et de leurs étudiants. A cet effet, le 

chercheur a utilisé l’approche descriptive avec son style de sondage. L’échantillon de l’étude est 
constitué de 32 professeurs universitaires et de 121 étudiants (93 étudiants et 28 étudiantes) 

pour l’année académique 2016/2017, le chercheur a préparé  l’outil d’investigation qui 

comprenait deux questionnaires dont le premier pour les membres du corps professoral et l’autre 
pour les étudiants. Les deux questionnaires portaient 9 thèmes, à savoir : (La compétence 

personnelle, la compétence d'enseignement, l’éthique dans l’enseignement, la compétence de la 

planification, la compétence de mise en œuvre, la compétence d’évaluation des étudiants, la 
compétence des méthodes de renforcement et de motivation, la compétence de la 

communication, la compétence technologique). Après avoir confirmé les caractéristiques 

psychométriques et après le traitement statistique, les résultats de l’étude ont montré que le 

niveau de maitrise des compétences d’enseignement à la lumière de la qualité totale dans 
facultés d’éducation physique et sportive des universités yéménites du point de vue des 

membres du corps professoral est élevé d’une moyenne arithmétique de 4,36 et du point de vue 

des étudiants est élevé d’une moyenne arithmétique de 3,62. Les résultats d’étude ont montré 
aussi que l’établissement d’enseignement et l’expérience des membres du corps professoral ont 

un impacte sur le niveau de maitrise des compétences d’enseignement, et que le niveau 

scientifique et l’expérience des membres du corps professoral n’ont aucun impacte sur le niveau 
de maitrise des compétences d’enseignement, en outre, les résultats ont montré que le niveau 

d’études et la spécialité des étudiants ont un impacte sur le niveau de maitrise des compétences 

d’enseignement et que l’établissement d’enseignement et le sexe n’ont aucun impacte sur le 

niveau de maitrise des compétences d’enseignement. 

En se basant sur les résultats de l’étude, des recommandations ont été présentés, à savoir : 

- Formation des membres du corps professoral dans l’université sur les concepts et les normes 

de la qualité totale, et ce, par la tenue des colloques, des ateliers, et des directives pour la 

sensibilisation à l’importance de l’application de la qualité totale et ses avantages dans 

l’enseignement supérieur. 

- S’occuper des membres du corps professoral quant au sexe et au nombre suffisant 

conformément aux normes de la qualité totale ; et suivre des normes objectives en ce qui 

concerne l’évaluation du personnel universitaire, notamment, les critères de recrutement et des 

promotions des membres du corps professoral. 

- Mettre un guide des compétences d’enseignement dans les facultés de l’éducation physique et 

sportive. 

- Le corps professoral doit être informé des résultats des recherches et des études relatives à 

l’évaluation des compétences d’enseignement et la qualité totale pour renforcer les points forts 

et remédier les points faibles  

Mots clés : 

Le niveau de maitrise – les compétences d’enseignement – la qualité totale – les membres du 

corps professoral – les facultés d’éducation physique et sportive. 
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 ملخص الدراسة

ىدفت الدراسة إذل التعرؼ  على درجة ٦تارسة أعضاء ىيئة التدريس للكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة 
جامعيت صنعاء كاٟتديدة من كجهة نظرىم ككجهة نظر طلبتهم. -بكليات الًتبية البدنية كالرياضية باٞتامعات اليمنية 
(أستاذان جامعيان 32سلوبو ا١تسحي، كتكونت عينة الدراسة من )كلتحقيق ذلك استخداـ الباحث ا١تنهج الوصفي بأ

،كقاـ الباحث 2016/2017( طالبة للعاـ الدراسي 28( طالبان ك)93( طالبان كطالبة، كعلى النحو التارل )121،ك)
د تكوف بإعداد أداة الدراسة كاليت تكونت من استبيانُت أك٢تما خاص بأعضاء ىيئة التدريس، كاآلخر خاص بالطلبة كق

( ٤تاكر ٘تثلت يف  )كفاءة الشخصية، كفاءة مهارات التدريس، كفاءة أخالقيات مهنة التعليم، كفاءة 9االستبيانُت من  )
التخطيط، كفاءة التنفيذ، كفاءة تقوصل الطلبة، كفاءة أساليب التعزيز كالتحفيز، كفاءة االتصاؿ كالتواصل، الكفاءة 

ائص السيكومًتية، كبعد ا١تعاٞتة اإلحصائية، أظهرت نتائج الدراسة أف درجة ٦تارسة التكنولوجية(، كبعد التأكد من ا٠تص
الكفاءات التدريسية يف ظل معايَت اٞتودة الشاملة بكليات الًتبية البدنية كالرياضية باٞتامعات اليمنية من كجهة نظر 

لطلبة جاءت مرتفعة ٔتتوسط حسايب (، كمن كجهة نظر ا4.36أعضاء ىيئة التدريس جاءت مرتفعة ٔتتوسط حسايب بلغ)
(. كما أظهرت النتائج بأف ا١تؤسسة التعليمية كا٠تربة ألعضاء ىيئة التدريس ٢تما تأثَت على درجة ٦تارسة 3.62بلغ)

الكفاءات التدريسية، كأف الدرجة العلمية كالتخصص ألعضاء ىيئة التدريس ليس ٢تما تأثَت على درجة ٦تارسة الكفاءات 
أظهرت النتائج بأف ا١تستول التعليمي كالتخصص للطلبة ٢تما تأثَت على درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية، التدريسية، ك 

 كأف ا١تؤسسة التعليمية كالنوع االجتماعي للطلبة ليس ٢تما تأثَت على درجة ٦تارسة الكفاءات التدريسية. 

 ن التوصيات أ٫تها :كاستنادا إذل ما توصلت إليو ىذه الدراسة من نتائج قدمت ٣تموعة م

تدريب أعضاء ىيئة التدريس يف اٞتامعة على مفاىيم اٞتودة الشاملة كمعايَتىا، كذلك عن طريق عقد الندكات ككرش  -
 العمل، كالنشرات التوجيهية لنشر الوعي بأ٫تية تطبيق اٞتودة الشاملة كفوائدىا يف التدريس اٞتامعي. 

حيث النوع كبإعداد كافية ٔتا يتناغم مع معايَت اٞتودة الشاملة، كأتباع معايَت  االىتماـ بأعضاء ا٢تيئة التدريسية من -
 موضوعية يف تقييم العاملُت يف اٞتامعة خاصة يف معايَت التعيُت كالًتقيات ا١تتعلقة بأعضاء ا٢تيئة التدريسية. 

 كضع دليل للكفاءات التدريسية داخل كليات الًتبية البدنية كالرياضية.  -

ة إطالع ا٢تيئة التدريسية على نتائج األْتاث كالدراسات ا٠تاصة بتقوصل الكفاءات التدريسية كاٞتودة الشاملة لتعزيز ضركر  -
 نقاط القوة كتاليف نقاط الضعف. 

 الكلمات المفتاحية:

 ياضية. درجة ا١تمارسة، الكفاءات التدريسية، اٞتودة الشاملة، أعضاء ىيئة التدريس، كليات الًتبية البدنية كالر 


