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تطوير األداء التدريسي في الجامعة لضمان جودة التعليم

األستاذ المساعد الدكتكر
أحمد قاسـ دمحم
جامعة دىكؾ

حمي

األستاذ المساعد الدكتكر
إسماعيل أحمد سمك

جامعة دىكؾ

الملخص:

تقكـ الجامعات بتنظيـ العديد مف البرامج كالدكرات التدريبية ألعضاء ىيئة التدريس لتنمية

قدراتيـ كتطكير امكانتيـ لمكصكؿ إلى مستكى الجكدة في التعميـ  .كمف خالؿ مشاركة أعضاء ىيئة
التدريس يمكف الحد مف نكاحي الضعف كالقصكر في قدراتيـ كمياراتيـ كاتجاىاتيـ  ،كت نمية نكاحي
القكة كتنميتيا كدعميا لمكصكؿ إلى تحقيق األىداؼ  ،كمكاكبة المستجدات المتغيرة بغية تمكينيـ مف

أداء دكرىـ بفاعمية كتحقيق األىداؼ المرجكة مف التدريس الجامعي .

لذا ىدؼ البحث الحاليإلى التعرؼ عمى مستكى فاعمية دكرة طرائق التدريس في جامعة

دىكؾ كما يقدره أعضاء ىيئة التدريس فييا  .ككذلؾ داللة الفركؽ في تقديرات أفراد عينة الدراسة

لمستكى فاعمية دكرة طرائق التدريس في جامعة دىككتبعًا ؿمتغيرات  :الجنس ،كالتخصص  ،كالجامعة
التي تخرج منيا عضك ىيئة التدريس.

كاعتمد البحث عمى المنيج الكصفي  ،كذلؾ مف خالؿ تطبيق استبانة معدة ليذا الغرض
عمى عينة تألفت مف (  )107تدريسياً كتدريسية تـ اختيارىـ قصدياً مف المشاركيف في دكرة طرائق
التدريس المقامة في جامعة دىكؾ باقميـ ككردستاف العراؽ .
كعكلجت البيانات الكاردة في البحث باستخداـ الحقيبة اإلحصائية لمعمكـ االجتماعية

( ، )SPSSفأظيرت النتائج أف مستكى فاعمية الدكرة كانت عالية بحسب تقديرات أفراد العينة ،

كتبيف عدـ كجكد فركؽ دالة في تمؾ التقديرات تبعًا لمتغيرات الجنس كالتخصص كالجامعة التي تخرج

منيا .كفي ضكء النتائج تـ تقديـ جممة مف التكصيات كالمقترحات .

المقدمة:
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شيدت السنكات األخيرة مف القرف العشريف تزايداً في

كـ كنكع بعض المتغيرات العالمية ،

التي تركت أث اًر بالغاً في منظكمة التعميـ  ،كحتمت ضركرة تفاعل الجامعة مع ىذه المتغيرات المتمثمة
في الثكرة التكنكلكجية كالثكرة المعرفية  ،كثكرة االتصاالت  ،كثكرة التكتالت االقتصادية  ،تمؾ

المتغيرات التي نتج عنيا ما يطمق عميو "مجتمع المعرفة" كىك المجتمع الذي يقكـ عمى إنتاج المعرفة
كنشرىا  ،ألف المعرفة أصبحت قكة كثركة تقكـ عمييا اقتصاديات كثير مف الدكؿ  ،كأصبح ت ىناؾ
ضركرة إلعداد كتأىيل ما يطمق عميو "عماؿ المعرفة"  .كمع دخكؿ عصر العكلمة  ،أصبحت عممية
مالحقة الجامعات ليذا التقدـ العممي كالتكنكلكجي كاحدة مف أبرز كظائف الجامعة التي تقكـ عمى
التخصص المعرفي كالميني  ،كيتناسب مع أىداؼ الجامعة  ،كجكدة الجيد التعميمي الذي
تبذلو(مكسى كالعتيبي  : 2011 ،ص. )1
كىكذا شيد التعميـ العالي في الربع االخير مف القرف الماضي تحكالً جذرياً في أساليب

التدريس كأنماط التعميـ كمجاالتو ،كقد أتى ىذا التطكر استجابة لجممة مف التحديات التي كاجيت
التعميـ العالي كالتي تمثمت في تطكر تقنيات التعميـ كزيادة االقباؿ عميو كاالنفجار المعرفي اليائل،
كبركز التكتالت االقتصادية كظاىرة العكلمة كنمك صناعات جديدة أدت الى تكجيو االستثمار في
مجاالت المعرفة كالبحث العممي  .اضافة العتماد المنافسة االقتصادية في االسكاؽ العالمية عمى
مدى قدرة المعرفة البشرية عمى االنتاج ،مف ىنا فقد أصبح التعميـ العالي مطالبًا أكثر مف أي كقت
مضى بالعمل عمى االستثمار البشري بأقصى طاقة ممكنة كذلؾ مف خالؿ تطكير الميارات البشرية
كاستحداث تخصصات جديدة تتناسب كمتطمبات العصر مع الحرص عمى تخريج ككادر بشرية
تمتمؾ الميارات الالزمة لمتعامل مع كافة المستجدات كالمتغيرات التي يشيدىا العصر(شاىيف ،
 : 2004ص.)2
كمف ىنا تعد الجامعات مؤسسات عممية كتربكية رئيسة ،تسعى إلى تحقيق العديد مف
األىداؼ في الجانب األكاديمي ،كالبحثي ،كتنمية المجتمع؛ األمر الذي أكسبيا أىمية في مجاؿ
التقدـ العممي كالتكنكلكجي كالخدماتي مف خالؿ ما تقدمو مف أبحاث عممية كتربكية في كافة
المجاالت بما يعكد بالفائدة عمى الطمبة الخريجيف كالمجتمع  ،مما جعميا تتعرض إلى المزيد مف
الضغكط ألجل زيادة قدرتيا عمى التكيف كالتطكير بما يتالءـ كالسرعة الكبيرة كالنمك المتسارع في
المعرفة كالتكنكلكجيا(العاجز  : 2006 ،ص  .)42لذا تبنت الجامعات في الدكؿ المتقدمة كالنامية
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معايير مختمفة في ضماف جكدة التعميـ  ،تعتمد جميعيا عمى أف أعضاء ىيئة التدريس يجب أف
تتكفر لدييـ العديد مف الخصائص كالمؤشرات التي تبيف أداءىـ كقدراتيـ كمياراتيـ التعميمية .
كنظ ًار لمتطكر المستمر لممعرفة ال يمكف أف نتكقع إمكانية تزكيد أعضاء ىيئة التدريس بكل

ما يحتاجكف إليو مف معمكمات كميارات كاتجاىات قبل الخدمة  ،ليذا البد مف متابعة تدريبيـ طيمة
حياتيـ المينية (الحمبي  ،سالمة ،

 ، 1425ص

 . )2فمطالب التغيير

اإليجابي كالتطكير

النكعيكتحديات العصر كانفجار المعرفة كتقدـ تكنكلكجيا االتصاؿ كالمعمكمات  ،كالتكنكلكجيا
المتخصصة في فركع العمكـ كالفنكف المختمفة  ،كتقنيات التعميـ كالتدريس  ،إضاف ًة إلى الرؤية

الجديدة في التعميـ العالي  ،كل ذلكي تطمب تطكير قدرات أعضاء ىيئة التدريس ليستطيعكا إتقاف
جكانب أكثر جدة عما ألفكه طكاؿ حياتيـ المينية .كليذا نجد أف الجامعات تضع معايير في اختيار
أعضاء الييئة التدريسية  ،كتعمل في الكقت نفسو عمى تطكير األداء التدريسي مف خالؿ البرامج
كالدكرات لضماف جكدة التعميـ .
كمف ىذا المنطمق دأبت جامعة دىكؾ  -كما ىك الحاؿ مع بقية الجامعات العراقية  -عمى
إشراؾ أعضاء الييئة التدريسية في دكرات طرائق التدريس لضماف تطكير امكاناتيـ كمياراتيـ
كتزكيدىـ بالخبرات الضركرية التي ترفع مف مستكى أدائيـ التدريسي  ،سيما ما يتعمق منيا بطرائق
التدريس الحديثة كأساليب التعامل مع الطمبة كتكظيف التقنيات في التعميـ .

مشكلة البحث:

شيد إقميـ ككردستاف العراؽ مع بداية القرف الحادي كالعشركف تغيرات كبيرة في مجاالت

الحياة كافة  ،كجاءت تمؾ التغيرات السريعة نتيجة ؿلتحكؿ اؿسياسي كاالقتصادي كاالجتماعي كالثقافي
كالتربكي  ،كالتي كاف ليا انعكاساتيا عمى المؤسسات االجتماعية كمف بينيا الجامعات  .كألجل
مكاكبة تمؾ التغيرات كقيادتيا بات مف الضركري أف تعمل الجامعات عمى تطكير مستكى أدائيا كبما
يمبي احتياجات المجتمع المحمي  .ذلؾ ألف قطاع التعميـ العالي يعد مف أىـ القطاعات العممية
كالتربكية ؛ ألنو يتعامل مع شريحة كاسعة مف األفراد ممف يتميزكف بالقكة كالقدرة كالطمكح كىـ الشباب
الذيف سيتكلكف قيادة المؤسسات االجتماعية بعد تخرجيـ مف الجامعة .
كمما الشؾ فيو أف نجاح الجامعة يعتمد إلى حد كبير عمى كفاءة أعضاء الييئة التدريسية
فييا  ،سيما ما يتعمق بأدائيـ التدريسي  .إذ يعد أداء أعضاء ىيئة التدريس عنص اًر ميماً في
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المنظكمة األكاديمية  ،كليذا فإف القصكر في ىذا األداء يمثل أحد التحديات التي تكاجو الجامعات ،
كقدأشارت العديد مف الدراساتالتي تناكلت تقكيـ أداء أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات

 ،كمف بينيا

دراسة ( رسمي  2002 ،؛الحدابي  ،خاف  2008 ،؛سميـ 2008 ،؛ العيدركس  ، ) 2009 ،إلى
كجكد قصكر في مجاالت األداء المختمفة ( التعميـ – البحث العممي – خدمة المجتمع – الجكانب
اإلدارية كالتنمية المينية ) .
كلما كاف أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات حجر الزاكية في العممية التعميمية  ،كأداة تقدـ
الجامعة بما يقكمكف بو مف كظائف مختمفة في التدريس كالبحث العممي كخدمة المجتمع  ،فاف
االىتماـ بتطكير أداؤىـ كاألخذ بالمعايير العالمية في مجاالت األداء المختمفة ضركرة مف ضركرات
التقدـ  .كفي ىذا اإلطار يأتي البحث الحالي الذي يسعى إلى دراسة مدى تأثير دكرات طرائق
التدريس التي تقيميا الجامعة في كفاءة األداء  ،كفاعميتيا في ضماف جكدة التعميـ مف كجية نظر
أعضاء الييئة التدريسية أنفسيـ .كعميو يمكف صياغة مشكمة البحث في التساؤؿ اآلتي:
ىل تساىـ دكرات طرائق التدريس في تطكير األداء التدريسي ألعضاء ىيئة التدريس في
الجامعة عمى نحك يضمف جكدة التعميـ ؟ كىل تختمف استجابات أعضاء الييئة التدريسية إزاء تمؾ
الدكرات تبعاً لممتغيرات الديمغرافية ؟

أهمية البحث:

يعد أعضاء ىيئة التدريس مف أىـ المدخالت في المؤسسات التعميمية الجامعية التي تحتاج
إلى تطكير في ضكء الثكرة المعمكماتية كاالتصاالت كالتكنكلكجيا  ،كبالتالي يتطمب تطكير مستكى
أداء أعضاء ىيئة التدريس الجامعي مع تكفر معايير كمحكات يتـ تقكيـ أدائيـ مف خالليا  ،كىذا ما
يرتكز عميو كيسعى إلى تحقيقو ضماف االعتماد كالجكدة (العاجز  : 2006 ،ص.)44-43
كيعد مؤشرات األداء لدى أعضاء ىيئة التدريس مف أىـ معايير االعتماد كضماف الجكدة في
التعميـ العالي ألف أعضاء ىيئة التدريس ىـ األساس كالمحكر البشري الذي يعتمد عميو التطكير،
كالتحسيف ،كالجكدة ،كألنو ال يمكف الحصكؿ عمى الجكدة المطمكبة بدكنيـ حتى لك اكتممت جميع
بناء عمى التطكرات في
المدخالت المادية كالمعنكية  .السيما كأف أدكارىـ كميماتيـ تتطكر كتتغير؛ ً

المجاؿ العممي كالتقني كالتكنكلكجي ككسائل االتصاؿ بما فييا االنترنت .
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كإف التركيز عمى المعايير المتعمقة باألستاذ الجامعي ينبع مف أىمية دكره حيث أصبح مف
الضركري إكسابو الكفاءات المينية الالزمة لعممو  ،كالتي تمكنو مف القياـ بميماتو بفاعمية ككفاءة ،
مع التأكيد عمى أدكاره المتجددة كالمنسجمة مع ركح العصر كمتطمباتو  ،كالتي ينبغي أف تظير في
المحصمة عمى المخرجات التعميمية التي يتعزز كفقيا مستكى جكدة التعميـ ( كنعاف ،

، 2005

ص. )273
كيستمد ىذا البحث أىميتو مف الجكانب اآلتية :
 .1أىمية المكضكع الذي

يتناكلو كىك تطكير أداء أعضاء ىيئة التدريس بالجامعة

لضماف

الجكدةاألكاديمي  ،حيث يمقى ىذا المكضكع اىتمامًا بالغًا مف كافة الدكؿ اؿ تي تنشد المنافسة كتسعى
ة
لمحصكؿ عمى مستكيات متقدمة في التصنيفات العالمية .

 .2أىمية الفئة التي تتناكليا  ،كىي أعضاء ىيئة التدريس  ،كالذي يعكؿ عمييـ الجانب األكبر كاألىـ في
تطكير العممية التعميمية كالبحثية كاإلدارية بالجامعة .
 .3تقديـ بعض المؤشرات العممية بخصكص فاعمية دكرات طرائق التدريس كمدى الفائدة التي تحققيا
مثل ىذه الدكرات ،حيث تنفذ الجامعة في الفترة الحالية مشركع الجكدة كاالعتماد األكاديمي .
 .4قد تفيد نتائج البحث القائميف عمى تطبيق مشركع الجكدة كاالعتماد األكاديمي حكؿ متطمبات تطكير
األداء ألعضاء ىيئة التدريس .

أهداف البحث:

ييدؼ البحث إلى التعرؼ عمى :
 .1مستكى فاعمية دكرة طرائق التدريس في جامعة دىكؾ كما يقدره أعضاء ىيئة التدريس فييا .
 .2داللة الفركؽ في تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستكى فاعمية دكرة طرائق التدريس في جامعة دىككتبعًا
ؿمتغيرات  :الجنس ،كالتخصص  ،كالجامعة التي تخرج منيا عضك ىيئة التدريس .
فرضيات البحث :
انبثقت الفرضيات الصفرية التالية عف سؤاؿ اؿبحث الثاني:
الفرضية األكلى :ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكى الداللة (  )α≥ 0.05بيف تقديرات
أفراد عينة الدراسة لمستكى فاعمية دكرة طرائق التدريس في جامعة دىكؾتعزى لمتغير الجنس.
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الفرضية الثانية :ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكى الداللة (  )α≥ 0.05بيف تقديرات
أفراد عينة الدراسة لمستكى فاعمية دكرة طرائق التدريس في جامعة دىكؾتعزى لمتغير اؿتخصص.
الفرضية الثالثة:ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكى الداللة (  )α≥ 0.05بيف تقديرات
أفراد عينة الدراسة لمستكى فاعمية دكرة طرائق التدريس في جامعة دىكؾتعزى لمتغير الجامعة التي
تخرج منيا عضك ىيئة التدريس.

حدود البحث :يقتصر البحث الحالي عمى عينة مف التدريسييف في الجامعة ممف شارككا في دكرة
طرائق التدريس التي بدأت بتاريخ (  )2004/9/13كانتيت بتاريخ (. )2014/11/11

تحديد المصطلحات :

أ .التطوير Development:
عرفو القرنشاكى (  )1978بأنو إحداث مجمكعة مف التغيرات الجذرية في مجتمع معيف ،
بيدؼ إكساب ذلؾ المجتمع القدرة عمى التطكير الذاتي المستمر  ،بمعدؿ يضمف التحسف المتزايد في
نكعية الحياة لكل أفراده (القرنشاكى  :1978 ،ص .)67
كعرفو شيبماف (  )Shipman, et all.,1997بأنو التغيير الكيفي المقصكد كالمنظـ في بنية
النظاـ كمككناتو  ،بيدؼ تحسيف كفاءتو كزيادة فاعميتو ( . ) Shipman , et all , 1997 , p78
كعرفو(المكزي  )2000 ،بأنو نقمة نكعية ككمية مف كضع إلى كضع آخر أفضل منو في
جميع المجاالت االقتصادية كالسياسية كاالجتماعية كالثقافية كالبيئية كاإلدارية كالصحية كالتكنكلكجية
(المكزي  ، 2000 ،ص .)148
ب.األداء Performance :
عرؼ كنعاف (  )2005األداء بأنو  :ىك الطريقة التي يتـ بيا عمل الشيء أك أي عمل معيف مف
أجل إنجاحو أك إفشالو  ( .كنعاف ،2005 ،ص . ) 241
كعرؼ السميح (  )2005األداء الجامعيبأنو  " :ذلؾ الجيد الذي يقكـ بو عضك ىيئة
التدريس الجامعي سكاء في التدريس أك البحث العممي أك خدمة المجتمع أك في اإلدارة أك القيادة
الجامعية  ،كفي كل ما يتعمق بعممو الجامعي مساىمًا في تحقيق أىداؼ الجامعة " ( السميح 2005 ،
 ،ص . ) 276
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كعرؼ العمايرة(  )2006األداء التدريسي بأنو "درجة قياـ عضك ىيئة التدريس بتنفيذ المياـ
التعميمية – التعميمية المناطة بو كما يبذلو مف ممارسات كأنشطة كسمككيات تتعمق بميامو المختمفة
تعبي ًار سمككيًا" (العمايرة.)103 ،2006 ،

كعرؼ الف ار(  )2004األداء التدريسي بأنو "كسيمة التعبير عف امتالؾ المدرس لمميارات

التدريسية تعبي اًر سمككياً" (الفرا.)4 ،2004 ،

كيعرفو الباحثاف بأنو  :ما يقكـ بو التدريسي في الجامعة مف ممارسات كما يبذلو مف جيد

خالؿ تنفيذه لألنشطة التي تمكنو مف أداء ميامو التعميمية كالتربكية بما يحقق أىداؼ الجامعة .
جـ .ضمان الجودة

Quality Assurance:

عرؼ العاجز (  )2006ضماف الجكدة بأنو  :ىك تصميـ كتنفيذ نظاـ معيف يتضمف استخداـ
معايير معينة تحدد سياسات كاجراءات العمل تضعيا ىيئة االعتماد؛ لمتأكد مف تحسيف جكدة األداء
لمعامميف كخاصة أعضاء ىيئة التدريس كباقي المخرجات التعميمية(العاجز  : 2006 ،ص.)44
كعرفيا (النجار )1999 ،بأنيا إستراتيجية متكاممة لمتطكير المستمر ،فيي مسؤكلية جميع
عناصر منظكمة الجامعة مف أساتذة كمكارد مادية كقيادات إدارية تشترؾ لتحقيق أىداؼ الجامعة
(النجار.)70 ،1999 ،

خلفية نظرية :

ظير مصطمح الجكدة ؾمصطمح اقتصادي ؛ بناءعلى التنافس الصناعي كالتكنكلكجي بيف
الدكؿ الصناعية المتقدمة ؛ بيدؼ مراقبة جكدة اإلنتاج ككسب ثقة السكؽ ك الزبكف  ،كبالتالي  :تتركز
الجكدة على التفكؽ كاالمتياز لنكعية المنتج في أي مجاؿ  ،كىنا يكمف التحدي كالصعكبة في إرضاء
جميع المستفيديف كالذيف تختمف أىكا ؤىـ كرغباتيـ كليـ شخصيات مختمفة كينتمكف لطبقات اجتماعية
مختمفة(العاجز  : 2006 ،ص. )44
أما مفيكـ الجكدة في التعميـ

فيك يتعمق بكافة السمات كالخكاص التي تتعمق بالمجاؿ

التعميمي كالتي تظير جكدة لمنتائج المراد تحقيقيا ،كىي ترجمة احتياجات تكقعات الطالب إؿ

ى

خصائص محددة تككف أساسًا في تعميميـ كتدريبيـ ،لتعميـ الخدمة التعميمية كصياغتيا في أىداؼ

بما يكافق تطمعات الطمبة المتكقع .لذا فإف مفيكـ الجكدة الشاممة في التعميـ يعني بأنو  " :أسمكب
متكامل يطبق في جميع فركع كمستكيات المنطقة التعميمية

؛ ليكفر لمعامميف كفرؽ العمل الفرصة
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إلشباع حاجات الطالب كالمستفيديف مف عممية التعمـ  ،أك ق ك فعالية تحقيق أفضل خدمات تعميمية
بحثية كاستشارية بأكفأ األساليب كأقل اؿتكاليف كأعلى جكدة ممكنة " (النجار : 1999 :ص ،)73
كبالتالي تسع ى الجكدة الشاممة في مجاؿ التعميـ إؿى إعداد الطالب المتصفيف بسمات معينة لجعميـ
قادريف على معايشة غ ازرة المعمكمات

 ،كعمميات التغيير المستمرة  ،كالتقدـ التكنكلكجي اليائل ؛

بحيث ال ينحصر دكرىـ في نقل المعرفة كاإلصغاء فقط ،كانما في عممية التعامل مع تمؾ المعمكمات
بكاصفات
كاالستفادة منيا بالقدر الكافي؛ لخدمة عممية التعمـ  ،لذلؾ فإف ىذه المرحمة تتطمب "إنساناً م
معينة الستيعاب كل ما ىك جديد كمتسارع لمتعامل معيا بفعالية" (أبك ممكح  : 2001 ،ص.)25
كيتحمل أعضاء ىيئة التدريس عبء كمسؤكلية تحقيق الجكدة الشاممة ،لذلؾ فيـ يممككف
مفتاح النجاح أك الفشل في تحقيق الجكدة كفقاً لثقافتيـ كدافعيتيـ ،كاستعدادىـ كايمانيـ بما يقكمكف

بو ،إذ يؤكد (دكىرتي) عمى " أف كل عضك في المؤسسة كعمى أي مستكى مسئكؿ بصكرة فردية عف
إدارة جكدة ما يخصو مف العمميات التي تساىـ في تقديـ الناتج أك الخدمة " ( دكىرتي ،
:1999ص .)19كقد أكد العديد مف الباحثيف في مجاؿ جكدة النكعية في التعميـ العالي عمى دكر
أعضاء ىيئة التدريس باعتبارىـ عنص اًر مستيدفاً في نظاـ الجكدة  ،كما أف عمى عاتقيـ تقع مسؤكلية

تحقيق العديد مف المعايير الخاصة بجكدة التعميـ ،ألنيـ يمثمكف أىـ المدخالت بحكـ أدكارىـ،
كبالتالي يتكقف عمى مدى جكدتيـ مستكى جكدة المخرجات( فرماف ،

: 1995ص . )85كليذا

نجدفي الكثير مف النماذج التي اعتمدتيا الجامعات العالمية كالعربيةأف معايير جكدة التعميـ العالي
تبدأ بجكدة أعضاء ىيئة التدريس  .فقد اشتممت جميع المعايير العالمية المعتمدة في تقكيـ األداء
النكعي لمؤسسات التعميـ العالي عمى عنصر مشترؾ كىك عضك ىيئة التدريس  ،حيث أف حرص
الجامعة عمى تقكيـ كتطكير أعضاء ىيئة التدريس فييا يعد مؤش ًار

ميمًا في الحفاظ عمى النكعية

كضبط جكدة مخرجاتيا التعميمية  .كلعل كجية نظر ككجي " kogi ،يؤكد ذلؾ  ،فيك يرى أف جكدة
النكعية ال يمكف أف تعزز مف خالؿ األنظمة كالقكانيف بل مف خالؿ االلتزاـ الميني"(

Naidoo,

.)2002 : P.13
كقد زاد االىتماـ بجكدة عضك ىيئة التدريس بصفتو أحد المعايير األساسية لضبط نكعية
التعميـ في مختمف مؤسسات التعميـ العالي ( بسترفيمد  : 1995 ،ص . )115كتشير األدبيات إلى
أف تطكير أداء عضك ىيئة التدريس قد انحصر بداية في االىتماـ بفاعمية األستاذ في التدريس
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الجامعي  ،إال أف أمر تطكير أدائو ازداد

كماً كنكعاً مف أجل تحقيق اإلفادة القصكى منو  ،حتى

يساعد عضك ىيئة التدريس اإلدارة الجامعية في القياـ باألدكار المطمكبة منيا حق القياـ  .فاإلدارة
الجامعية يجب عمييا إعطاء أكلكية االىتماـ في الكقت الحاضر لقضايا تطكير أداء أعضاء ىيئة

التدريس مف أجل تحقيق الفاعمية في كظائف الجامعة الثالث ة (التعميـ  ،البحث العممي  ،خدمة
المجتمع) كاستعداداً إلتقاف الكظائف الجامعية الجديدة التي بدأت تأخذ مكانيا في بعض مؤسسات

التعميـ العالي الغربية (السميح  :2002 ،ص .)277-276كأكد بعض الباحثيف عمى أف جكدة نكعية
أعضاء الييئات التدريسية ترتبط أيضًا بإجراءات تثقيفيـ كترقيتيـ ،كمدى مساىمتيـ في خدمة

المجتمع ،كفعالية مشاركتيـ في المجاف كالييئات العممية (سالمة كابراىيـ  : 1997 ،ص.)11
كعميو يعتمد نجاح أي برنامج تعميمي عمى قدرات ككفايات القائميف عمى تنفيذه  ،كبالتالي
يعد أعضاء الييئة التدريسية في الجامعة مف أىـ العناصر التي تسيـ في تطكير كنجاح أي برنامج

أكاديمي  ،كلقد تبمكرت لدى التربكييف عدة معاييرتبيف مدى نجاح التدريسي الجامعيفي تحسيف أدائو
مف خالؿ التمتع بالمقكمات الشخصية كاألكاديمية .إذ

تشير العديد مف معايير جكدة النكعية في

التعميـ العالي إلى أنيا تتعمق بجكدة الييئات التدريسية كمنيا:
 .1مستكى كسمعة كشيرة الكادر األكاديمي.
 .2نسبة الطمبة إلى أعضاء ىيئة التدريس.
 .3سجل الكادر األكاديمي في الجامعة.
 .4مدى تكفر أعضاء ىيئة التدريس لمعمل في مختمف برامج كاختصاصات الجامعة .
 .5مدى احتراـ أعضاء ىيئة التدريس لمطمبة.
 .6مدى تفرغ أعضاء ىيئة التدريس .
 .7مستكى التدريب األكاديمي ألعضاء الييئات التدريسية.
 .8مدى مشاركة أعضاء الييئات التدريسية في الجمعيات ،كالمجاف ،كالمجالس المينية ،كالعممية.
 .9اإلنتاج العممي ألعضاء ىيئة التدريس ،كطبيعة الدراسات كاألبحاث التي يقكمكف بيا لخدمة الجامعة
كالمجتمع المحمي (أبك فارة : 2003 ،ص.)10
كلكي يستطيع األستاذ الجامعي القياـ بميامو بنجاح  ،البد لو مف امتالؾ الكفايات الالزمة
كالضركرية لحمل عبء ىذه الرسالة  ،فمـ يعد يكفي أف يتقف مادتو العممية بل أصبح مف الضركري
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أف يككف متمتعا بكفايات شخصية متكاممة كقدرات خالقة  ،كمعداً إعداداً جيداً عممياً كثقافياً كمينياً ،

كقاد اًر عمى فيـ حاجات طالبو كعمى تكجيييـ كارشادىـ لتيسير مشاركتيـ الفعالة كحفز تعمميـ ،

كقاد ًار عمى استخداـ أفضل الكسائل كاألساليب لتقديـ مادتو التي يقكـ بتدريسيا كما أصبح عميو أف
يساعد طالبو عمى الكعي بمشكالت مجتمعاتيـ

كاإلسياـ في حميا كتعكيدىـ االنضباط الذاتي

كاحتراـ اآلخر ،ىذا باإلضافةإلى قدرتو عمى تنمية ذاتو كتجديد معمكماتو(الحمبي كسالمة :2004 ،
ص.)2
كالتدريس يعد مف أىماألدكارالتييقكـ بيا األستاذ الجامعي  ،كلذا البد أف تسعى إدارة الجامعة
إلى البحث عف الكسائل كالطرؽ المختمفة لتقكيـ األداء التدريسي ألعضاء ىيئتيا التدريسية بغية
تطكير الجكانب المينية كاألكاديمية لدييـ ،كاالرتقاء بالمستكى العممي لخريجييا مما يسيـ في تحقيق
رضا المستفيديف الداخمييف (الطالب – الييئة التدريسية)  ،كالخارجييف (مؤسسات العمل)  ،كىذا
بدكره يتطمب اعتماد مجمكعة مف المعايير المرجعية لمقياـ بعممية تقكيـ كتطكير األداء التدريسي بما
يتناسب مع حاجات المستفيديف الداخمييف كالخارجييف  .كىنا تبرز الحاجة لكجكد معايير تضمف القياـ
بعممية التقكيـ في كل مرة ليككف ىذا المعيار مرجعاً لمتطكير المستمر لألداء  ،كقابالً لالستخداـ مف
قبل الجامعة كطالبيا كأعضاء ىيئتيا التدريسية عمى حد سكاء في سبيل الكصكؿ إلى جكدة األداء(

كنعاف  : 2005 ،ص . )238 -237
كليذا فإف الجامعات الفاعمة تسعى إلعداد البرامج التطكيرية ألعضاء ىيئة التدريس  ،حيث
يمكف تحديد أىداؼ المشركعات التطكيرية لتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس كالقيادات الجامعية في
النقاط اآلتية :
 .1رفع قدرات أعضاء ىيئة التدريس في التعامل مع التكنكلكجيا الحديثة المستخدمة في العممية التعميمية
.
 .2تطكير قدرات أعضاء ىيئة التدريس في التكاصل مع الطالب كالزمالء كاإلدارة بشكل يساعد عمى
تحقيق مناخ أفضل لمعمل الجامعي .
 .3تنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس في األمكر المينية المتعمقة بالعممية التعميمية كالبحثية .
 .4تنمية الميارات اإلدارية كأساليب اتخاذ الق اررات لدى الراغبيف في تقمد المناصب الجامعية
كعفيفي  : 2009 ،ص .)1133

(تماـ
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كأخي اًر  ،البد مف اإلشارة إلى أف البرامج التطكيرية بما فييا دكرات طرائق التدريس تقكـ عمى

أساس أف التعمـ ىك تغير في السمكؾ المرتبط بالخبرة  ،كأف التدريس ىك تكجيو ىذه التعمـ أك تحقيق
ىذه التغيرات السمككية عف طريق انتقاء المكاقف التعميمية  ،كتنظيميا ،كاثارة ميكؿ الطالب  ،كخمق
الدكافع لدييـ لمتفاعل مع ىذه المكاقف(سعد  : 1992 ،ص.)128-127

دراسات سابقة:

حظي مكضكع التطكير الميني ألعضاء

الييئات التدريسية كمدخل لتحقيق جكدة النكعية في

التعميـ الجامعي باىتماـ العديد مف الباحثيف كالدارسيف  ،فقد اىتمت دراسة ككفي ك جيبس ( Coffy
 ) , Gibbs , 2000بالتعرؼ عمى مدى إفادة أعضاء ىيئة التدريس في الجامعات البريطانية مف
برامج التدريب  ،إذ حاكلت الدراسة اإلجابة عف سؤاؿ مفاده  ":ىل يستفيد األكاديميكف مف التدريب ؟"
كقد كرد ىذا التساؤؿ إثر نقاشات عممية كبيرة بعضيا يؤيد إفادة األكاديمييف مف الدكرات التدريبية
كأنيا تنعكس إيجابيًا عمى عمميـ  ،كالبعض اآلخر يقمل مف شأنيا  ،كظير ىذا األمر نتيجة لغياب
قياس األثر اإليجابي أك السمبي لمتدريب بصفة عامة كقياس مدى فائدة المتدربيف مف التدريب الذي

حصمكا عميو بصفة خاصة  ،كقد جاءت نتائج ىذه الدراسة مؤكدة تحقيق الفائدة المرجكة مف تدريب
أعضاء ىيئة التدريس في تحسيف مياراتيـ التدريسية كالبحثية كفي التعامل مع الطالب .
كتناكلت دراسة (عبد العميـ  )2004 ،أىـ التحديات المجتمعية المعاصرة كانعكاساتيا عمى
التعميـ الجامعي بمصر  ،كحاكلت التعرؼ عمى أىـ متطمبات تطكير األداء الجامعي ألعضاء ىيئة
التدريس في ضكء ىذه التحديات  ،كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي  .كتكصمت إلى مجمكعة مف
النتائج أىميا :إ ف أكثر المتطمبات أىمية مف كجية نظر أفراد العينة ىي زيادة دخل أعضاء ىيئة
التدريس بما يتناسب مع احتياجاتيـ المينية كاالجتماعية  ،كتسييل فرص دخكؿ المكتبات الحديثة
كمكتبة اإلسكندرية كالجامعة األمريكية كغيرىا  ،كزيادة الدعـ المالي المخصص لمبحكث العممية ،
كتكفر حاسب آلي ألعضاء ىيئة التدريس مزكد بشبكة اإلنترنت  ،كاالنتظاـ في عقد السيمينار داخل
كل قسـ .
كاستيدفت دراسة (شاىيف  )2004 ،تكضيح أدكار كمياـ عضك ىيئة التدريس الجامعي ،
كبياف كسائل التطكير الميني ألعضاء الييئات التدريسية كانعكاسيا عمى جكدة التعميـ  ،كبياف
االستراتيجيات الفعالة لتطكير ميارات أعضاء ىيئة التدريس  .كاعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي
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التحميمي  ،كتكصمت الى مجمكعة مف النتائج كالمقترحات أىميا  :إنشاء مراكز لمتطكير الميني
لمعامميف في مؤسسات التعميـ العالي  ،كاعتماد االشتراؾ في الدكرات التطكيرية كبند مف بنكد سمـ
الترقيات في الجامعات  ،كتعميـ ثقافة الجكدة كالتطكير بيف العامميف .
كاىتمت دراسة (كنعاف  )2005 ،بتحديد مياـ عضك ىيئة التدريس كالميارات المطمكبة منو
في األداء التدريسي في ضكء متطمبات الجكدة الشاممة  ،كاعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي مف
خالؿ تطبيق مقياس لتقكيـ األداء التدريسي أعده الباحث عمى عينة عشكائية مف أعضاء الييئة
التعميمية ( الييئة التدريسية  ،الييئة الفنية  ،المعيدكف ) في كمية التربية بجامعة دمشق بمغ عددىا
( )23عضكًا  ،ك انتيت الدراسة إلى أف أغمب أفراد العينة لـ تصل بمستكى أدائيا إلى النسبة

المعيارية المحددة  ،كضعف األداء بدا كاضحا عمييـ  ،كتفاكت أداء أفراد العينة بيف مجاالت التقكيـ
 ،كبيف المعايير ضمف المجاؿ الكاحد  .كبينت النتائج تحقيق بعض المؤشرات بنسب مطمقة كتحديد
أساليب التقكيـ كأدكاتو  ،المشاركة في كضع المناىج كمفردات المقررات  ،أك اإلشراؼ عمى رسائل
الماجستير كالدكتكراه  .ككذلؾ تبيف غياب الدكر االجتماعي لعضك الييئة التعميمية .
كركزت دراسة ( القادري  ) 2005 ،عمى تطكير أداء أعضاء ىيئة التدريسكتحقيق الجكدة
الشاممة مف خالؿ تكظيف آليات المدخل المنظكمي

 .إذ تناكلت الدراسة تطكير أداء أعضاء ىيئة

التدريس  ،كمنظكمة أىداؼ التطكير  ،كخصائص التطكير المطمكب  ،كمراحل تطكير أداء أعضاء
ىيئة التدريس  ،كمتطمبات التطكير كمعيقات األداء  ،كمنظكمة التميز في األداء  ،كأكصت الدراسة
بضركرة اختيار أعضاء ىيئة تدريس متميزيف في البحث كالتدريس كخدمة المجتمع  ،كتشجيع ىيئة
التدريس لتطكير معايير أدائيا لتتماشى مع التطكرات كالمستجدات الحديثة  ،كمراجعة مستكى تقدـ
أعضاء ىيئة التدريس سنكيًا  ،كمناقشة نقاط القكة كالضعف لدييـ في المجاالت الثالث ة  :التدريس
كالبحث العممي كخدمة المجتمع .
كسعت دراسة

(السميح ،

 )2005إلى تسميط الضكء عمى العديد مف التجارب

العالميةكالعربية في مجاؿ تطكير أداء أعضاء ىيئة التدريس مف أجل اإلفادة منيا في التعميـ العالي
 ،كانتيت الدراسة إلى أ َف االىتماـ
السعكدي  ،كاعتمدت الدراسة عمى المنيج الكصفي التحميمي
ال  ،كأف االىتماـ بتطكير
الخميجي كالعربي بمكضكع تطكير أعضاء ىيئة التدريس أكاديميًا ما زاؿ قمي ً
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أداء أعضاء ىيئة التدريس بالجامعات العربية ال يرؽىإلى اىتماـ الدكؿ المتقدمة  ،حيث تمثل االىتماـ
العربي بالتطكير في عقد العديد مف الندكات كالمؤتمرات عمى المستكى العربي .
دراسة ( بف مكسى  ) 2007 ،بالعالقة بيف تطكير األداء الميني عند أعضاء ىيئة

كاىتمت

التدريس كارتفاع مستكى التحصيل عند الطالب في كمية التربية بجامعة الممؾ خالد  ،كاتبعت الدراسة
منوجاً كآليات اعتمدت عمى األسمكب التجريبي الميداني العممي  .حيث تـ إعداد برنامج تدريبي ،

كبعد ذلؾ عقدت دكرات تدريبية لألساتذة  ،كشارؾ الجميع في كرش العمل كحمقات النقاش كتقديـ

األدبيات كاألدكات الالزمة لمتدريب  .ك بينت نتائج الدراسة أ ف التدريب كالتأىيل الميني الذي تـ تطبيقو
قد حقق نتائج إيجابية انعكست عمى مستكى التحصيل العاـ لمطالب  ،إذ ارتفعت النسب في
التقديرات العميا (ممتاز كجيد جداً ) ،كانخفضت نسبة الطمبة الحاصميف عمى تقدير

(مقبكؿ)  ،بينما

ط أر تحكؿ بسيط في نسبة الطالب الحاصميف عمى تقدير (جيد) .
كاستيدفت

دراسة(التركي  ) 2009 ،التعرؼ عمى الكاقع التقني لعضك ىيئة التدريس في كمية

المعمميف بالرياض  ،كاقتراح برنامج تدريبي لتطكير أدائو  ،كلتحقيق ىذيف اليدفيف تـ بناء استبانة
كزعت عمى أعضاء ىيئة التدريس كعددىـ (

 )288عضكاً في مختمف األقساـ  ،كأ

شارت نتائج

الدراسة إلى أف استخدامات الحاسبمدى أعضاء ىيئة التدريس ال ترقى إلى مستكى عالي  ،كما أف
معظـ استخدامات الحاسب اآللي استخدامات في مجاالت أخرى غير البحث  ،كأكثر مف نصف
أعضاء ىيئة التدريس ال تتعدى نسبة استخداميـ لو عشر ساعات أسبكعيًا .

كاعتبر أعضاء ىيئة

التدريس قمة تكافر األجيزة (  ، )%75.6كالخبرة السابقة في االستخداـ (  ، )%68.1كقمة البرمجيات
الالزمة ( ، )%67.4مف أىـ العقبات التي تكاجييـ في حاؿ استخداـ الحاسب كاإلنترفت.

منهجية واجراءات البحث:
أك ًال :منهج البحث:

اعتمد الباحثان على المنهج الوصفً التحلٌلً فً البحث الحالً لمناسبتو ىدؼ كطبيعة

اؿبحث  ،إذ ٌعد هذا المنهج من أكثر طرق البحث شٌوعا ً نظرا ً لما ٌزودنا به من معلومات

علمٌة تمدنا بالحمائك التً ٌمكن أن تبنى علٌها مستوٌات جٌدة من الفهم العلمً (فان دالٌن ،
 ، 2003ص  .)334والمنهج الوصفً ٌعتمد على دراسة الوالع أو الظاهرة كما توجد فً
الوالع  ،وٌهتم بوصفها وصفا ً دلٌما ً  ،وٌعبر عنها تعبٌرا ً كٌفٌا ً  ،أو تعبٌرا ً كمٌا ً ( عبٌدات و
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أبو السمٌد  ، 2002 ،ص  .) 95وإن الدراسة الوصفٌة هً أحد أشكال التحلٌل والتفسٌر
العلمً المنظم لوصف ظاهرة أو مشكلة محددة (ملحم  ، 2005 ،ص .) 370
ثاني ًا  :مجتمع وعينة البحث :يتألف مجتمع البحث مف الكادر التدريسي في جامعة دىكؾ كالبالغ
عددىـ ( )1184تدريسيًا كتدريسية  ،يتكزعكف بحسب الجنس بكاقع (  )794ذككر ك(  )390أنثى ،
ككفقاً لمشيادة الدراسية بكاقع ( )404دكتكراه ك( )780ماجستير  ،ككما مكضح في الجدكؿ ( . )1
الجدكؿ ()1

يبيف تكزيع أفراد المجتمع تبعًا لمشيادة كالجنس
الشيادة

المجمكع

عدد التدريسييف
ذككر

إناث

دكتكراه

330

74

404

ماجستير

464

316

780

المجمكع

794

390

1184

ثالثاً :عينة البحث

تـ اختيار عينة البحث بصكرة قصدية كتككنت مف (

 )107تدريسي كتدريسية مف المشاركيف

في دكرة طرائق التدريس التي أقيمت في جامعة دىكؾ خالؿ الفترة مف

2014/11/11-9/13ـ ،

كيتكزعكف بحسب الجنس بكاقع (  )78ذككر ك(  )29أنثى  ،ككفقًا لمتخصص الدراسي بكاقع ( )61
تدريسياً كتدريسية في التخصص العممي ك(  )46تدريسياً كتدريسية في التخصص اإلنساني ،
كالجدكؿ ( )2يكضح خصائص العينة .

الجدكؿ ()2

يبيف تكزيع أفراد العينة تبعاً لمتغيرات الدراسة
المتغير

الخاصية

عدد التدريسييف

النسبة المئكية

الجنس

ذكر

78

%72.9

أنثى

29

%27.1
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التخصص
الجامعة التي تخرج
منيا

عممي

61

%57

إنساني

46

%43

محمية

43

%40.2

أجنبية

64

%59.8

رابع ًا :أداة البحث :

اعتمد البحث عمى االستبانة (الممحق  )1كأداة لجمع المعمكمات حكؿ تطكير أداء أعضاء

ىيئة التدريس بجامعة دىكؾ في إقميـ ككردستاف العراؽ  ،كتألفت االستبانة مف (  )32فقرة مكزعةعمى
مجاالت تطكير أداء أعضاء ىيئة التدريس كفق اآلتي :
 .1تنمية القدرة التدريسية كتحسيف الممارسة التعميمية.
 .2تنمية القدرة عمى تطكير البرامج التعميمية .
 .3تنمية القدرة عمى اإلرشاد كالتفاعل اإلنساني كخدمة المجتمع.
 .4تنمية القدرة عمى تكظيف التكنكلكجيا التربكية الحديثة بشكل فعاؿ.
صدقاألداةوثباتها:
تمالتأكدمنصدلاألداةبطرٌمةصدلالمحكمٌن )  ( Construct Validityمنخاللعرضها
علىمجموعةمنالمحكمٌنذوٌالخبرةواالختصاصبلغعددهم( )5محكمٌن؛حٌثأشارواإلىبعض
المالحظاتعلىبعضالفمرات المتضمنة فً األداةتمأخذهابعٌناالعتبارعندصٌاغةاألداةبصورتهاالنهائٌة
من خالل تعدٌلبعضالفمرات،ولدأعتمد الباحث نسبة اتفاق (  )%80فأكثر بٌن الخبراء معٌارا ً لمبول
الفمرة التً تصلح للمٌاس .
وللتحمممنثباتأداةالبحثاعتمدتطرٌمةاالتسالالداخلً Internal
Consistencyوذلكباستخداممعادلةكرونباخألفا )(Cronbach Alpha
ولدبلغتمٌمةمعاماللثباتالكلٌلألداة( ،)0.86وبذلن اطمئن الباحثان إلى سالمة األداة وصالحٌتها
للمٌاس.
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خامساً :الوسائل اإلحصائية:

استعاف الباحثاف ببرنامج الحقيبة االحصائية لمعمكـ االجتماعية (

)SPSSفي المعالجة

اإلحصائية لمبيانات الكاردة في البحث  ،كباستخداـ الكسائل اآلتية:
.1معامل ارتباط بيرسكف .
.2التك اررات كالنسب المئكية .
.3االختبار التائي لعينة كاحدة .
.4االختبار التائي لعينتيف مستقمتيف .

نتائج البحث ومناقشتها :
النتائج المتعلقة بالهدف األول  ( :مستكى فاعمية دكرة طرائق التدريس في جامعة دىكؾ كما يقدره
أعضاء ىيئة التدريس فييا ).
ألجل تحمٌك هذا الهدف تم حساب المتوسط الحسابً واالنحراف المعٌاري لدرجات أفراد
 )71.074درجة مع الوسط

العٌنة على أداة البحث  ،وتمت ممارنة المتوسط المتحمك البالغ (

الفرضً لألداة البالغ (  )64درجة  ،وباستخدام االختبار التائً لعٌنة واحدة وسٌلة إحصائٌة  ،فتبٌن
أن هنان فرق دال إحصائٌا ً بٌن الوسطٌن ولصالح الوسط المتحمك  ،والجدول ( ٌ )3وضح ذلن .
الجدول ()3
داللة الفرق بٌن الوسط المتحمك لتمدٌرات العٌنة والوسط الفرضً لألداة
المتوسط

االنحراف

الوسط

المٌمة

مستوى

المتغٌر

العدد

الحسابً

المعٌاري

الفرضً

التائٌة

الداللة

تمدٌرات العٌنة

107

71.074

8.369

64

8.744

0.05

وتشٌر هذه النتٌجة إلى وجود فرق دال لصالح الوسط المتحمك  ،ولما كانت الدرجة العالٌة
على األداة تدل على االستفادة من المشاركة فً دورة طرائك التدرٌس  ،فإنه ٌمكن المول بأن الدورة
كانت فعالة وساهمت فً تطوٌر لدرات ومهارات أفراد العٌنة بشكل عام مما ٌنعكس على أدائهم
بشكل اٌجابً  .وتنسجم هذه النتٌجة مع ما ورد فً األدبٌات حول أهمٌة المشاركة فً الدورات
التدرٌبٌة والتأهٌلٌة  ،وما لها من أثر اٌجابً فً األداء التدرٌسً ألعضاء الهٌئات التدرٌسٌة .
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النتائج المتعلقة بالهدف الثاني ( :داللة الفركؽ في تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستكى فاعمية دكرة
طرائق التدريس في جامعة دىككتبعاً ؿمتغيرات  :الجنس ،كالتخصص  ،كالجامعة التي تخرج منيا
عضك ىيئة التدريس ).وألجل تحمٌك هذا الهدف تمت معالجة البٌانات وعلى النحو اآلتً:
أُ .حسبتالمتوسطاتالحسابٌةواالنحرافاتالمعٌارٌةلتمدٌرات عينة الدراسة لمستكى
طرائق التدريس

دىككتبعاً

في جامعة

فاعمية دكرة
t-test

لمتغٌرالجنس،كمااستخدماختبار

للعٌناتالمستملةللتحمممنداللةالفرولاإلحصائٌةبٌنالمتوسطات ،فأظهرت النتائج عدم وجود فرق دال فً
تلن التمدٌرات التً تشٌر إلى درجة االستفادة من المشاركة فً دورة طرائك التدرٌس ٌعزى لمتغٌر
الجنس ،وكما موضح فً الجدول (.)4
الجدول ()4
نتائج االختبار التائً لداللة الفرق فً تمدٌرات أفراد العٌنة على وفك متغٌر الجنس
متوسط

االنحراف

الجنس

العدد

الدرجات

المعٌاري
8.477

ذكر

78

71.564

8.069

أنثى

29

69.758

لٌمة ت

مستوى الداللة
0.05

0.992

غٌر دال

وتدل هذه النتٌجة على أن تمدٌرات كال الجنسٌن من أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة كانت متماثلة
إلى حد كبٌر لمدى االستفادة من المشاركة بالدورة أي فاعلٌة الدورة  .وبعبارة أخرى ٌمكن المول
بأن متغٌر الجنس ال ٌؤثر فً تحدٌد وجهة نظر األفراد إزاء فاعلٌة الدورة  ،وربما كان السبب
وراء ذلن ٌعود الى الفرص المتكافئة التً اتٌحت لكال الجنسٌن أثناء مشاركتهم فً دورة طرائك
التدرٌس  .وعلٌه نمبل الفرضٌة الصفرٌة األولى المائلة :

(ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند

مستكى الداللة (  )α≥ 0.05بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستكى فاعمية دكرة طرائق التدريس في
جامعة دىكؾتعزى لمتغير الجنس ).
ب .كأعيد استخداـ االختبار التائي  t-testلعينتيف مستقمتيف إلجراء المقارنة بيف متكسطات
تمدٌراتعينة الدراسة لمستكى فاعمية دكرة طرائق التدريس

في جامعة دىككتبعاً لمتغٌرالتخصص

(علمً – إنسانً) ،للتحمممنداللةالفرولاإلحصائٌةبٌنالمتوسطات ،فأظهرت النتائج عدم وجود فرق
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دال فً تلن التمدٌرات التً تشٌر إلى درجة االستفادة من المشاركة فً دورة طرائك التدرٌس
ٌعزى لمتغٌر التخصص ،وكما موضح فً الجدول ( .)5
الجدول ()5
نتائج االختبار التائً لداللة الفرق فً تمدٌرات أفراد العٌنة على وفك متغٌر التخصص
متوسط

االنحراف

التخصص

العدد

الدرجات

المعٌاري
7.842

علمً

46

70.956

8.809

إنسانً

61

71.163

لٌمة ت

مستوى الداللة
0.05

0.126

غٌر دال

وتشٌر هذه النتٌجة إلى أن تمدٌرات األفراد من أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة فً كال التخصصٌن
العلمً واإلنسانٌجاءت متماربة إلى حد كبٌر لمدى االستفادة من المشاركة بالدورة أي فاعلٌة الدورة
 .وهذا ٌعنً أن متغٌر التخصص ال ٌؤثر فً تحدٌد وجهة نظر األفراد إزاء فاعلٌة الدورة أو مدى
االستفادة من تلن الدورة  ،وربما كان السبب وراء ذلن ٌعود الى أن محتوى الدورة وأنشطتها
ومضامٌنها كانت واحدة بالنسبة لكل األفراد سواء أكانوا فً التخصص العلمً أو اإلنسانً  .وعلٌه
نمبل الفرضٌة الصفرٌة الثانٌة المائلة ( :ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكى الداللة ( ≥α
 )0.05بيف تقديرات أفراد عينة الدراسة لمستكى فاعمية دكرة طرائق التدريس في جامعة دىكؾتعزى
لمتغير اؿتخصص).
ت .جػ .كألجل المقارنة بيف تقديرات أفراد العينة ممف تخرجكا مف جامعات محمية كتقديرات
زمالئيـ ممف تخرجكا مف جامعات أجنبية لفاعمية الدكرة كمدى االستفادة مف المشاركة فييا  ،أعيد
معالجة البيانات باستخداـ االختبار التائي لممقارنة بيف المتكسطات عمى كفق متغير الجامعة التي
تخرج منيا التدريسي  .فأظيرت نتيجة المعالجة اإلحصائية عدم وجود فرق دال فً تلن التمدٌرات
التً تشٌر إلى درجة االستفادة من المشاركة فً دورة طرائك التدرٌس ٌعزى لمتغٌر الجامعة التً
تخرج منها ،وكما موضح فً الجدول ( .)6
الجدول ()6
نتائج االختبار التائً لداللة الفرق فً تمدٌرات أفراد العٌنة على وفك متغٌر الجامعة المتخرج منها
الجامعة التً

العدد

متوسط

االنحراف

لٌمة ت

مستوى الداللة
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الدرجات

المعٌاري

تخرج منها
محلٌة

43

70.953

7.891

أجنبٌة

64

71.156

8.736

0.05
0.122

غٌر دال

وتدل هذه النتٌجة على أن تمدٌرات األفراد من أعضاء الهٌئة التدرٌسٌةممن تخرجوا من
الجامعات المحلٌة وتمدٌرات أولئن الذٌن تخرجوا من الجامعات األجنبٌة جاءت متشابهة إلى حد
كبٌر  .وهذا ٌعنً أن متغٌر الجامعة التً تخرج منها التدرٌسً ال ٌؤثر فً تحدٌد وجهة نظر
األفراد إزاء فاعلٌة الدورة أو مدى االستفادة من تلن الدورة  .وعلٌه نمبل الفرضٌة الصفرٌة الثالثة
المائلة  ( :ال تكجد فركؽ ذات داللة احصائية عند مستكى الداللة (  )α≥ 0.05بيف تقديرات أفراد
عينة الدراسة لمستكى فاعمية دكرة طرائق التدريس في جامعة دىكؾتعزى لمتغير الجامعة التي تخرج
منيا عضك ىيئة التدريس ).
التوصيات والمقترحات :
.1ضركرة االستمرار بالعمل عمى تطكير طرائق التدريس في مجاؿ التعميـ ككسائمو كأساليبو بما
يجعميا أكثر مالءمة لطبيعة العصر كمستكيات نضج الطمبة كتعميميـ ،كأكثر مراعاة لمفركؽ الفردية
بيف الطالب كأكثر إشراكًا ليـ في العممية التعميمية التعممية كأكثر دفعًا ليـ عمى الفيـ كالتفكير

كاإلبداع .

.2تنكيع طرائق التدريس في الدكرات التي تقيميا الجامعة لمكادر التدريسي  ،السيما إنيا ال تكجد
طريقة بعينيا ينصح باتباعيا في كل اختصاص .كانما يقع عمى عاتق التدريسي الجامعي انتقاء
الطريقة التي تناسب كل مكقف  ،كىذا يتطمب معرفة تامة بشتى طرائق التدريس كمتابعة الجديد منيا
كتجربتو.
.3اتباع أسمكب التقكيـ المستمر ألداء أعضاء الييئة التدريسية  ،بيدؼ االرتفاع بمستكى العممية
التعميمية التعممية ،عف طريق معرفة مكاطف الضعف كعالجيا كاالبتعاد عنيا كعدـ تكرارىا ،كمعرفة
عناصر القكة كالتركيز عمييا كتعزيزىا كاإلفادة منيا.
.4التركيز عمى أساليب التعامل مع الطمبة في دكرات طرائق التدريس لتزكيد أعضاء ىيئة التدريس
الجامعييف بميارات االتصاؿ  ،إلكسابيـ األساليب التربكية التي تمكنيـ مف التعامل مع أصناؼ
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الطالب كمستكياتيـ العممية كالسمككية المتباينة .ذلؾ أف التدريس الجيد يستمزـ ميارة في تكجيو
كارشاد الطالب.
.5كاستكماالً لمفائدة المتكخاة مف البحث  ،يقترح الباحثاف إجراء المزيد مف البحكث كالدراسات في ىذا
المجاؿ .
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ممحق ( ) 1
استبانة تقكيـ أعضاء ىيئة التدريس لمشاركتيـ في دكرة طرائق التدريس
تعميمات :
فيما يمي عدد مف العبارات التي تتعمق بتقدير مدى استفادة أعضاء ىيئة التدريس مف

مشاركتيـ في دكرة طرائق التدريس الجامعي  ،كيرغب الباحثاف في أف يعرفا تقديرؾ إزاء كل كاحدة
مف الفقرات الكاردة فييا .
√ ) أماـ كل عبارة كتحت البديل الذي يعبر عف رأيؾ

مف فضمؾ أشر بكضع عالمة (

كقناعتؾ الشخصية  ،شاكريف لكـ تعاكنكـ الجاد خدمة لمبحث العممي .
المعلومات المطلوبة :
الجنس  :ذكر (

) أنثى (

التخصص :عممي ( :

)

) إنساني( )

الجامعة التي تخرجت منيا  :محمية (
ت

) أجنبية (

الفقرة

).
بدرجة

بدرجة

كبيرة متكسطة
تعلمت من الدورة كيفية :

بدرجة
قميمة
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1

اتقاف محتكيات كميارات اؿتخصص المختمفة .

2

اؿربط بيف أجزاء محتكى اؿمادة الدراسية بسيكلة .

3

اؿتعامل مع المادة العممية بأساليب مختمفة كفقاً لطبيعة المكقف .

4

اؿربط بينمجاؿ تخصصي كالتخصصات األخرى .

5

التخطيط لمكاقف التعمـ المختمفة .

6

ي خطة تعميمية في ضكء احتياجات الطالب .
تصـ ـ

7

كضع خطط طكيمة األجل لعمميات التعميـ كالتعمـ المختمفة .

8

كضع خطط قصيرة األجل ألنشطة التعميـ كالتعمـ .

9

التخطيط الستخداـ استراتيجيات تعميـ متنكعة .

ي طرؽ التعميـ المناسبة ؿؿتخصص كاؿطالب .
 10تحد د
ت

الفقرة

بدرجة

بدرجة

كبيرة متكسطة
تعلمت من الدورة كيفية :
 11تكظيؼ طرؽ التعميـ المختمفة تبعًا لطبيعة المكقف التعميمي .

 12تعديؿ استراتيجيات كطرؽ التعميـ كالتعمـ في ضكء التغذية الراجعة
 13ا اثرة اىتمامات المتعمميف بالتعمـ بجميع الكسائل الممكنة .
 14التنكيع في استخداـ الكسائل التعميمية المناسبة لممكقف التعميمي .
 15تكظيؼ مصادر التعمـ المختمفة تبعًا لممكاقف التعميمية .
 16يكظف األنشطة التعميمية بكفاءة كفاعمية
 17تكظف تكنكلكجيا التعميـ في األنشطة التعميمية المختمفة .
 18اؿتعامل مع الطالب عمى اختالؼ سمات شخصياتيـ .
تثرة الدافعية كالحماس لمتعمـ لدى الطالب .
 19اس ا
 20اؿتعامل مع ديناميكية الجماعة بفاعمية .
 21إدارة الكقت المتاح لمتعمـ بما يحقق فعاليتو .

بدرجة
قميمة
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 22استخداـ أساليب كأدكات متنكعة لمتقكيـ .
 23بناء أدكات تقكيـ تتناسب مع مخرجات التعمـ المختمفة .
تج يق الطالب نحك استخداـ التقكيـ الذاتي .
 24ك
بناء عمى نتائج التقييـ المستمر .
 25تقد ـ
ي تغذية راجعة لمطالب ً
 26استخداـ أساليب إثرائية لتحسيف أداء المتعمميف .
ي مكاطف القكة كالضعف في العممية التعميمية .
 27تحد د
 28تصميـ البرامج كالمقررات كالكحدات الدراسية .
 29تطبيؽ مفاىيـ جكدة التعميـ فيما أعده مف برامج كمقررات .
 30االسياـ في كضع خطط التحسيف المستمر كالتعزيز بالقسـ .
 31ميارات اإلرشاد األكاديمي لمطالب .
 32االسوا ـ في دعـ األنشطة الطالبية كاألكاديمية المختمفة.

