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الكفايات الرتبوية لدى أعضاء هيئة التدريس ببعض كليات جامعة 
 الطائف  يف ضوء بعض املعايري القياسية

  حاتم عبد اهلل سعد الحصيني. د

 "ملخص البحث باللغة العربية

واقع ممارسة أعضاء هيئة التدريس درجة وعي و ف هدفت هذه الدراسة إلى تعر  
ف وتعر  ، للكفايات التربوية في ضوء بعض المعايير القياسيةببعض كليات جامعة الطائف 

ولمعالجة مشكلة الدراسة استخدم المنهج الوصفي ، سنوات الخبرة، ، الجنسأثر متغيرات 
، واستخدمت  هـ9449/  9440للعام الدراسي  فردا  ( 901)وتكونت عينة الدراسة من 

عبارة ، وقد ( 00)متضمنة  ور،محا( 5)و جزأيناستبانة وزعت على العينة احتوت على 
درجة وعي أعضاء هيئة التدريس أن  جرى التحقق من صدقها وثباتها ، وأظهرت الدراسة
درجة وعي أعضاء هيئة ، كما كانت ودرجة ممارستهم للكفايات الشخصية بدرجة مرتفعة

مارستهم التدريس بالكفايات المهنية واالجتماعية والثقافية بدرجة مرتفعة، كما كانت درجة م
درجة وعي أعضاء هيئة التدريس بالكفايات ، وكانت لتلك الكفايات بدرجة متوسطة

ال ، كما ة مرتفعة جدا، وكانت درجة ممارستهم لتلك الكفايات بدرجة مرتفعةجاألخالقية بدر 
توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول درجة وعيهم 

ة والمهنية واالجتماعية والثقافية، وفقا لمتغير الجنس، فيما كانت هناك بالكفايات الشخصي
ال توجد فروق ذات داللة ، و حول الكفايات األخالقية ، والفروق لصالح الذكور فروقا  

إحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول درجة وعيهم بالكفايات الشخصية 
حول الكفايات  لمتغير الخبرة ، فيما كانت هناك فروقا   ا  والمهنية واالجتماعية والثقافية، وفق

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين ، (سنوات 90أقل من )األخالقية ، لصالح العينة 
متوسطات استجابات عينة الدراسة حول واقع الكفايات التربوية لدى أعضاء هيئة التدريس 

 .لمتغير الجنس والخبرة في ضوء المعايير القياسية وفقا  

 .جامعة الطائف -المعايير القياسية  –الكفايات التربوية : الكلمات المفتاحية
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Abstract 

This study aimed to know the degree of awareness and the reality 
of the teaching staff practice in some colleges of Taif University for 
educational competencies in light of some standard criteria, and know 
the effect of gender variables, years of experience, and to address the 
study problem, use the descriptive approach, The sample of the study 
consisted of (109) individuals for the academic year 1440/1441 AH. A 
questionnaire was distributed to the sample, which contained two parts 
and (5) axes, including (80) words, its validity and reliability were 
verified. The study showed that the degree of awareness of the faculty 
members and the degree of their exercise of personal competencies 
with a high degree, as was the degree of awareness of faculty members 
with professional, social and cultural competencies with a high degree, 
as was the degree of their exercise of these competencies with a 
medium degree, and the degree of awareness of faculty members with 
moral competencies with a very high degree, The degree of their 
exercise of these competencies was a high degree, There were no 
statistically significant differences between the averages of the study 
sample responses about the degree of their awareness of personal, 
professional, social and cultural competencies, according to the gender 
variable, while there were differences about moral competencies, and 
differences in favor of males, There were no statistically significant 
differences between the averages of the responses of the study sample 
about their degree of awareness of personal, professional, social and 
cultural competencies, according to the variable of experience, while 
there were differences about moral competencies, in favor of the 
sample (less than 10 years), there are no statistically significant 
differences between the averages of responses The sample of the study 
on the reality of educational competencies of the faculty members in 
the light of the standard criteria according to the gender and experience 
variable.Key words: educational competencies - standard criteria - Taif 
University. 
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 :مقدمة 

نموها إلى تحقيق مرآة حقيقة للمجتمعات وتنميتها ويسعى ُيعد  التعليم الجامعي       
ل الدول دخ  ويُ  ،واالقتصادي واالجتماعي واألخالقي بشتى صورهالفكري والعلمي والثقافي 

ويزيد من البناء المتكامل الذي يضمن الحياة  ،الدول المتقدمة والحضارية في مصاف  
 .السعيدة والرفاهية للمجتمعات

ن  و   وشخصيته المتكاملة وتطوير أدائه أصبح محورا   الجامعي االهتمام بالمعلم ا 
فهو الركيزة األولى لنجاح ، في األنظمة التعليمية المختلفة لجميع دول العالم ورئيسا   مهما  

له دوره  ومهنيا   وتربويا   وأكاديميا   ووجود المعلم المؤهل علميا  ، العملية التعليمية والتربوية 
إكساب المعلم الخبرات والقيم والقدرات تمكنه كما أن ، المطلوبةالكبير في تحقيق األهداف 

ولذلك فلقد تضمنت مشروعات تطوير ، اء مهمته وممارستها باألسلوب األمثلمن أد
التعليم ومناهجه االهتمام بالمعلم وكفايات التعليم المختلفة ليتحقق الهدف األسمى من 

 .التعليم 

نجاحه في مهنته التعليمية والتدريسية  عضو هيئة التدريس الجامعيولكي يحقق       
تربوية تشمل مجموعة المعارف والقيم والمسلمات والمهارات  فالبد من توافر كفايات

، واالتجاهات التي ينبغي أن يكتسبها المعلم بأعلى مستوياتها ليحقق االتقان بأعلى صورة 
 ،وتَمكُّن المعلم من الكفايات التربوية يضمن تحسين العملية التربوية والتعليمية وتجويدها

لهم قادرين على تحمل علية التعليم للمعلمين وتجكفايات التربوية تنظم وتيسر عمفال
ن االتجاه القائم على أساس  .مسؤولياتهم وأعبائهم التدريسية والمهام المكلفون بها  وا 

اآلن من أهم اتجاهات برامج إعداد المعلم وتطوير أدواره كما يشير األدب  الكفايات يعد  
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التعليمية وقد تشابهت العديد منها في التربوي إلى اهتمام الباحثين والدارسين بالكفايات 
جراءاتها البحثية وتركزت عناياتها على بعدين أساسين هما الكشف  اهتمامها وتصميمها وا 

المصري ) عن الكفايات التعليمية وتحديدها والتعرف على درجة ممارسة المعلمين لها 
 ( .5،  3092، ومحمد 

لة إلخراج المعلم سعودية هي الجهة المخو  ولما كانت كليات التربية في الجامعات ال     
أن تهتم بالكفايات التربوية المختلفة  كان لزاما    وسلوكيا   ووجدانيا   العصري المتكامل معرفيا  

، فقد أكد كالكفايات الشخصية والمهنية واألكاديمية والثقافية واالجتماعية واالخالقية 
ومن العناصر الرئيسية في  مهما   الجامعي عنصرا   أن  المعلم ( 22، 3092)الهجهوج 

فهو مؤثر رئيس في تهذيب سلوك طالبه ، العملية التعليمية للنظام األكاديمي في الجامعة 
 .من خالل أقواله وأفعاله ومعتقداته 

هي ( Ciegis & Gineitiene, 2006 , 56)  يؤكدووظيفة األستاذ الجامعي كما      
الوعي والمعرفة والمهارات والقيم العلمية واألخالق  إعداد الطلبة للحياة من خالل زيادة

، وعليه يحتاج أعضاء هيئة التدريس إلى الكفايات التي يحتاجونها ليحققوا التنمية القيمية 
التربوية لتحقيق ذلك، ولقد أكدت العديد من الدراسات على أهمية الكفايات التربوية 

لية التعليمية ، ومن هذه الدراسات وضرورة تحديدها؛ لدورها في تحسين وتطوير العم
 أكدتالتي ( 3003)ودراسة مراد ( 3090)صواوين  ودراسة أبو( 3005)دراسة يعقوب 

ضرورة تحديد الكفايات األساسية والكفايات التربوية والتعليمية الواجب توفرها في على 
 ,Tomas)، كما أكدت دراسة عضو هيئة التدريس وفي المعلم ومعرفة مدى ممارسته لها

أهمية الكفايات في تحسين العملية التعليمية، وتطوير مستوى الطالب، كما ( 2016,5
أن الكفايات تنعكس إيجابيا على مستوى ( Ilanlou; Zand, 2011)أكدت دراسة 
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فأكدت أن نجاح الخطط التعليمية ( Ilanlou; Zand, 2011,3)الخريجين، أما دراسة 
المعلمين واحترافهم األداء من خاللها، كما أكدت دراسة  في أي بلد يعتمد على كفايات

(Gedviliene; Bortkeviciene, 2013,4646 ) على أهمية الكفايات في تحسين
( Wang; Lavonen; Tirri, 2018,2081)الحياة المهنية وتطويرها، واتفقت دراسة 

على أن الكفايات تمكن ( Danner; Pessu, 2013,33)و( Nair, 2017,13)و
المعلمين من تحسين المعارف والمهارات والمواقف اإليجابية تجاه المهنة، والعيش في عالم 

 . متغير، ومجتمع قائم على المعرفة

وتعد  المعايير منطلقا  أساسيا  إلصالح التعليم ، وأن اإلصالح القائم على المعايير        
الهيئة القومية )للمؤسسات التعليمية  يعد  سبيال  لتحقيق الجودة النوعية للتعليم ، واالعتماد

لدراسة الحاجة مهمة  تصبح، كما أ(1،  3099لضمان جودة التعليم واالعتماد ، 
قياسية لضمان المعايير الكفايات التربوية ألعضاء هيئة التدريس بالجامعة في ضوء ال

 ،ق أهدافهتحديد مستوى الكفاءة والفاعلية للمعلم واألستاذ الجامعي حتى يتسنى له تحقي
وهذه المعايير القياسية  تهتم بالمدخالت ووضع المناهج المناسبة التي تحقق المخرجات 

بدون المعايير الواضحة والمحددة لكفايات المعلمين التي ف .النهائية المطلوبة والمقصودة
نتوقع من اآلخرين أن يعترفوا بكفاءتنا  من خاللها نستطيع أن نحكم على أنفسنا ال

يمتلك هذه  والتي من خاللها يفرق بين المعلم الكفء والفعال من المعلم الذي ال كمعلمين
ولذلك كان البد من البحث والتنقيب عن  (.South Wales, 2002 , 1)الخاصية 

الكفايات التربوية المناسبة والمهمة لعضو هيئة التدريس في كليات التربية على وجه 
 .المعتمدةالتحديد وفي ضوء المعايير القياسية 
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 :مشكلة الدراسة وأسئلتها 

ا كانت جودة النظام التعليمي وقوة مخرجاته وتطوير عناصر العملية التعليمية لم      
للنهوض بالتعليم في  مهما   وهيئة تدريسية متطلبا   ومدارس   والتربوية من مناهج وجامعات  

بالدنا ومواكبة التغيرات والتطورات العلمية والتقنية الحديثة  كان البد من االهتمام باألستاذ 
عداد المعلم العصري الذي يقوم بعملية  ،الجامعي السيما العاملون في كليات التربية وا 

ئه وعطائه يمثل القصور في أدا التربية والتعليم والتوجيه  ويحظى بأولوية خاصة  وألن  
المصري ومحمد ولقد أكد . مشكلة ينعكس أثرها على المجتمع كله وعلى المستوى العام

أن توافر الكفايات النوعية والمواصفات والشروط المميزة للمعلم تمكنه من ( 20، 3092)
مستجدات العصر التي تتطلب مهارات وقدرات خالقة تشحذ الهمم في الطالب وتنمي 

المواقف التعليمية النشطة التي تثير اهتماماتهم وتحولها إلى قدرات حقيقية قدرتهم وتهيئ 
ولقد أكدت العديد من الدراسات  .تسهم في تكييف األجيال الصاعدة لعالم الغد المرتقب 

أن هناك ضعفا في الكفايات التربوية لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعات السعودية، 
ضعف الكفايات التدريسية في إعداد المعلم أكدت  التي( 9431)السلمي مثل دراسة 

دراسة ، كما أشارت وتطويره في ضوء الفكر التربوي اإلسالمي والفكر التربوي المعاصر
 .بدون الكفايات التدريسية فإن العملية التعليمية ال تحقق أهدافها إلى أنه ( 3099)خليفة 

ما : لسؤال الرئيس التاليوفي ضوء ما سبق يمكن صياغة مشكلة الدراسة في ا    
الكفايات التربوية لدى أعضاء هيئة التدريس ببعض كليات جامعة الطائف في ضوء 

 :ويتفرع من هذا السؤال األسئلة الفرعية التالية  بعض المعايير القياسية ؟

األدبيات التربوية  فيلدى أعضاء هيئة التدريس ما اإلطار النظري للكفايات التربوية  -9
 المعاصرة؟
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ما درجة وعي أعضاء هيئة التدريس ببعض كليات جامعة الطائف بالكفايات التربوية  -3
 ضوء بعض المعايير القياسية ؟ في
ما واقع ممارسة أعضاء هيئة التدريس ببعض كليات جامعة الطائف للكفايات التربوية  -2

 في ضوء بعض المعايير القياسية ؟
حصائية بين متوسطات استجابات العينة حول درجة وعي ما الفروق ذات الداللة اإل -4

أعضاء هيئة التدريس ببعض كليات جامعة الطائف بالكفايات التربوية وواقعها لديهم في 
، الكلية ، التخصص ، الجنس )ضوء بعض المعايير القياسية التي تعزى للمتغيرات التالية

 ؟( سنوات الخبرة  
لدى أعضاء هيئة مة لتفعيل ممارسة الكفايات التربوية ما التوصيات والمقترحات الالز  -5

 في ضوء بعض المعايير القياسية ؟التدريس بجامعة الطائف 
 :أهداف الدراسة 

في  لدى أعضاء هيئة التدريس التعرف على اإلطار النظري للكفايات التربوية  -9
 .األدبيات التربوية المعاصرة

دريس ببعض كليات جامعة الطائف للكفايات أعضاء هيئة التدرجة وعي التعرف على -3
 .التربوية في ضوء بعض المعايير القياسية 

التعرف على واقع ممارسة أعضاء هيئة التدريس ببعض كليات جامعة الطائف -2
 .للكفايات التربوية في ضوء بعض المعايير القياسية 

التعرف على الفروق ذات الداللة اإلحصائية بين متوسطات استجابات العينة حول -4
واقع الكفايات التربوية ألعضاء هيئة التدريس في ضوء بعض المعايير القياسية تعزى 

 ( .سنوات الخبرة   ،الكلية ، التخصص ،الجنس)للمتغيرات التالية 
تفعيل ممارسة الكفايات التربوية التوصيات والمقترحات الالزمة لوضع مجموعة من  -5

في ضوء بعض المعايير لدى أعضاء هيئة التدريس ببعض كليات جامعة الطائف 
 .القياسية
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 :أهمية الدراسة 

عن أهميتها في الجانب النظري من كونها تتناول بالبحث هذه الدراسة تكتسب        
وتأثيرها  جامعة الطائف،لدى أعضاء هيئة التدريس ببعض كليات الكفايات التربوية 

 كما، المباشر في التعليم الجامعي واالرتقاء به وتحقيق أهداف العملية التعليمية والتربوية 
 :فيما يلي تظهر أهمية الدراسة في جانبها العملي التطبيقي 

 :األهمية النظرية ؛ وتتمثل فيما يلي : أوال 

عضو هيئة التدريس في الجامعة في  الحاجة إلى تحديد أبرز الكفايات التربوية ودور -9
تحقيقها وهو ما تسعى إليه الدراسة ، فالمتغيرات والتحديات على الصعيد المحلي والعالمي 
تتطلب إعادة النظر في أدوار أعضاء هيئة التدريس بكليات التربية لكي تسهم في تكوين 

والقدرات الالزمة الطالب الجامعي العالمي الذي يمتلك مجموعة من المعارف والمهارات 
 .لتعايشه مع اآلخرين ، وحسن تعامله مع المشكالت العالمية المختلفة

تحقيق  يسهم فيالمساهمة في تنمية الكفايات التربوية لدى أعضاء هيئة التدريس بما  -3
األهداف التربوية المعرفية والوجدانية والسلوكية وتنمية المهارات المتكاملة للطالب 

 ومهنيا   واقتصاديا   واجتماعيا   وثقافيا   المجتمع دينيا   ءف يسهم في بناالجامعي الذي سو 
 . وأخالقيا  

أخرى تسهم في تحسين العملية التربوية  لدراسات   يمكن لهذه الدراسة أن تفتح آفاقا   -2
 .والتعليمية 

 :األهمية التطبيقية ؛ وتتمثل فيما يلي : ثانيا 
تدريس بكليات التربية بمعرفة الكفايات التربوية التي إفادة هذه الدراسة ألعضاء هيئة ال -9

 .تحقق أهداف العملية التربوية والتعليمية 
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إفادة المسؤولين بكليات التربية وصناع القرار بوزارة التعليم  بوجه عام في التعرف  -3
على أبرز الكفايات التربوية ؛ لوضع الخطط والبرامج الالزمة لتنميتها ، وتأهيل أعضاء 

 .يئة التدريس لمواكبة المتغيرات المحلية والعالمية ه
قد تسهم هذه الدراسة في توجيه أنظار المسئولين بكلية التربية في جامعة الطائف  -2

صفية الصفية والال   نحو أهمية الكفايات التربوية في األنشطة المختلفة في الجامعة سواء  
وات الجامعة في إعداد الطالب القادر على المختلفة؛ لتكون هذه الكفايات التربوية كأحد أد

 .مواكبة العصر والمتغيرات الحديثة والتواصل الفعال مع المجتمع المحلي والعالمي 
 .قد تسهم هذه الدراسة في وضع معايير اختيار عضو هيئة التدريس في كلية التربية  -4
 .في كليات التربية تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس قد تسهم في  -5

 : منهج البحث 
 لموضوع البحث، وذلك ألن   استخدمت الدراسة الحالية المنهج الوصفي لمالءمته

ه يسعى  عند الوصف للمشكلة ومعرفة العوامل المؤثرة فيها ، ولكن   المنهج الوصفي ال يقف
والمنهج الوصفي هو ، تحليلها والسعي لتطويرها  لتفسير الظاهرة التفسير المالئم ومن ثم  

على  مجموعة من االجراءات البحثية التي تتكامل لوصف الظاهرة أو الموضوع اعتمادا  
جمع الحقائق والبيانات وتصنيفها وتحليلها تحليال كافيا ودقيقا الستخالص داللتها 

، 3000، ملحم )بحث والوصول إلى نتائج أو تعميمات عن الظاهرة أو الموضوع محل ال
234 . ) 

 : مصطلحات الدراسة 
 :اشتملت الدراسة على المصطلحين التاليين   

 :ويتم تعريفها كما يلي ( : Education Competencies )الكفايات التربوية : أوال 
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لغة مصدر كفى يكفي كفاية إذا استطاع القيام  -9( :  Competency)الكفاية ( أ
كفى يكفى كفاية إذا قام ( " 95/335، ت .د، ابن منظور )باألمر وأجاد فيه  كما قال 

ابن فارس )ويقول، " باألمر ويقال استكفيته أمرا فكفانيه ويقال كفاك هذا األمر أي حسبك 
وهي ، " ى كفاية إذا قام باألمر يقال كفاك الشيء يكفيك وقد كف( " 5/901، ه9211، 

 ,Kennedy; Hyland; Ryan)القدرة على أداء المهام وفقا للمعايير المتوقعة 
 ;Gedviliene)القدرة على أداء نشاط معين على أساس المعرفة : ، وهي(2012,3

Bortkeviciene,2013,4647) القدرة على تطبيق مخرجات التعلم بشكل : كما أنها
، 3009، اليوسعي )ويرى ( Ontario, 2016,9)ق المحدد مناسب في السيا

مايكفي ، كفايات مفردها كفاية وتختلف عن مصطلح الكفاءة فالكفاية سد الحاجة (453
ويدور المعنى . وتعني االستغناء فكفى الشيء يكفيه كفاية فهو كاف، ويغني عن غيره 

 .فيه  اللغوي للكفاية حول القدرة على القيام باألمر وسد الحاجة

، هـ 9402) فقد ورد عدة تعريفات في معناها ومن ذلك عرفها مرعي: واصطالحا  -3
ويرى شوق ، المقدرة على شيء بكفاءة وفعالية ومستوى معين من األداء :بأنها( 95

الدويش كما عرفها ، بأنها أداء يمكن مالحظته وتصنيفه ( 25، هـ 9402) وسعيد
أو أنماط سلوكية تظهر في سلوك المعلم وتشتق من بأنها مهارة مركبة ( 32،  3092)

 :بأنها( 99، 9422ه) ويعرفها جامل .تصور واضح ومحدد لنواتج التعلم المرغوب
مجمل السلوك الذي يتضمن المعارف والمهارات األدائية بعد المرور في تعلم محدد يظهر 

ية هي قدرة المعلم ويتبين مما سبق أن الكفا .أثره على األداء ويقاس من خالل أدوات 
ف بها  وتكون من صميم عمله بكفاءة على القيام بالواجبات واألدوار واألمور التي يكل  
 .وتتضمن مجموعة المعارف والمهارات والقيم المختلفة 
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وأما تعريف الكفاية التربوية ( :  Education Competencies)الكفاية التربوية ( ب
اتجاهات وقدرات ومعلومات واحتياجات الزمة أثناء أنها ( 20،  3090، الجماعي)فيذكر 

القيام بعملية تكوين المعلمين المعرفية والمهنية بغرض الرفع من مردودية أدائهم والوصول 
إلى وضعية أفضل لمستوى التكوين ولضمان معلمين يمتلكون كفايات عالية تمكنهم من 

 ويرى المصري ومحمد، التغلب على المشكالت الميدانية التي تعترض سير عملهم 
أن الكفاية التربوية مجموعة المعارف والمفاهيم واالتجاهات التي يكتسبها ( 94، 3092)

المعلم وتوجه سلوكه التدريسي وترتقي بأدائه إلى مستوى معين من التمكين يمكن قياسه 
مجموعة المعارف والقيم  : وتعرف الكفاية التربوية إجرائيا بأنها. بمعايير خاصة 

المهارات التي يمارسها عضو هيئة التدريس في ضوء المعايير القياسية التي تضمنتها و 
 .العملية التربوية 

وهو الفرد الذي يحمل درجة ( : Faculty Member)عضو هيئة التدريس : ثانيا 
) أو مايعادلها ويعين في الجامعة برتبة أستاذ مساعد أو أستاذ مشارك ( Ph.D) الدكتوراه 
 ( .22،  9115، زيتون 

 (93،  3092) عليعرف ( : Standards Measurement)المعايير القياسية : ثالثا 
مقاييس مرجعية يستند إليها في الحكم على جودة األداء التعليمي وقبوله  :بأنها المعايير

 الهيئة القومية لضمان جودة التعليموعرفتها . في ضوء المستويات القياسية المنشودة
أنها موجات أو خطوط مرشدة مصوغة في عبارات متقنة من قبل ( 99،  3092)

مجموعة من الخبراء المتخصصين تعبر عن المستوى النوعي الذي يجب أن يكون عليه 
جميع مكونات العملية التعليمية من قادة وتوكيد جودة مشاركة مجتمع وطالب ومعلمين 
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محكات البد أن تتوافر في األداء  ةمجموعأنها أي  .ومناهج ومناخ تربوي وموارد بشرية
 .التعليمي حتى تقيس الهدف المنشود

أنها جملة المعايير ب( 4، 3000)ة عشيبفعرفها وأما المعايير القياسية   
والخصائص التي ينبغي أن تتوافر في جميع عناصر العملية التعليمية سواء فيما يتعلق 

، ي تلبي احتياجات المجتمع ومتطلباته والت، بالمدخالت أو العمليات أو المخرجات
ورغبات المتعلمين وحاجاتهم وتحقيق تلك المعايير من خالل االستخدام الفعال لجميع 

جموعة المعايير والمحكات التربوية م: وتعرف إجرائيا بأنها .العناصر المادية أو البشرية
 .ليم العامة والخاصة التي البد من توفرها في العملية التعليمية المحققة ألهداف التع

 :حدود الدراسة 

 :تتمثل حدود الدراسة في 
أعضاء هيئة التدريس  وعي وممارسةدرجة وتتمثل في رصد : الحدود الموضوعية  -

 الكفاياتب بكلية التربية في جامعة الطائف والتخصصات التربوية في الكليات الجامعية
الكلية الجامعية _ الكلية الجامعية بالخرمة _ الكلية الجامعية بتربة )التربوية والتي تشمل 

 ( .برنية 
اقتصرت الدراسة الميدانية على عينة من أعضاء هيئة التدريس بكلية : الحدود البشرية  -

لية الك) التربية بجامعة الطائف والتخصصات التربوية في الكليات الجامعية والتي تشمل 
 ( ..الكلية الجامعية برنية _ الكلية الجامعية بالخرمة _ الجامعية بتربة 

تم تطبيق أداة الدراسة الميدانية خالل الفصل الدراسي األول للعام : الحدود الزمنية  -
 . ه 9449/ ه 9440الجامعي  
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خصصات تم التطبيق الميداني بكلية التربية في جامعة الطائف والت: الحدود المكانية  -
الكلية الجامعية بالخرمة _الكلية الجامعية بتربة ) التربوية في الكليات الجامعية والتي تشمل

 (.الكلية الجامعية برنية _
 :الدراسات السابقة 

هناك العديد من الدراسات التي تناولت متغيرات الدراسة ، يمكن تقسيمها إلى 
ى تناولت المعايير القياسية ، وفيما يلي نوعين ، دراسات تناولت الكفايات التربوية ، وأخر 

 :بيان ذلك 
 :وتتمثل فيما يلي :دراسات تناولت الكفايات التربوية: أوال

تقانها من : (  3003) دراسة مراد هدفت  إلى معرفة الكفايات التعليمية الواجب توافرها وا 
براز أهمية الكفايات من وجهة نظر المشرفين  قبل مدرسي العلوم من التعليم األساسي وا 

أن معظم الكفايات : والمدرسين واستخدم الباحث المنهج الوصفي وكانت أبرز النتائج 
التعليمية اتسمت بالموضوعية والصدق وذات أهمية عالية ومتوسطة في مجموعها واتفق 
المدرسين والمشرفين على أولوية ثالث كفايات وهي كفاية التقييم والكفايات التعليمية 

دارة الصفو    .المهنية وكفايات العالقات وا 
إلى تحديد الكفايات األساسية وبناء مقياس ( 3002)لعريني ادراسة وهدفت 

لى معرفة مدى الممارسة ومعرفة الفروق واستخدم الباحث المنهج الوصفي  للكفايات وا 
األساسية  المدارس يمارسون كفاياتهم يأن مدير : التحليلي وخلصت أبرز النتائج إلى

 .وكذلك ال توجد فروق تبعا لمتغيرات المؤهل العلمي، بدرجة عالية 
      

إلى تحديد مصادر الكفايات ( ه9432)دراسة دراسة آل طالب كما هدفت 
واستخدم ، لمشرفي التربية اإلسالمية بمنطقة الرياض التعليمية، وترتيبها  حسب األهمية 

تحديد المصادر التي يتم اشتقاق : النتائج  أبرز الباحث المنهج الوصفي المسحي، وكانت
كفايات مشرفي التربية اإلسالمية منها وكان أبرزها أهداف وغايات التعليم العام في 
المملكة العربية السعودية وكذلك أهداف اإلشراف التربوي بشكل عام ، وأهداف اإلشراف 



 جامعة جنوب الوادى –كلية التربية بالغردقة  –مجلة العلوم التربوية 
======================================================= 

---------------------------------------------------------------------------- 
 0000يناير                         -313                            - (1)العدد ( 3)المجلد 

 

العامة للمشرف التربوي ، في التربية اإلسالمية بشكل خاص، وأيضا الوظائف والمهام 
 .واالتجاهات الحديثة في اإلشراف التربوي 

لى معرفة آراء الطالب في الكفايات المهنية فهدفت إ( 3005)دراسة يعقوب أما     
والصفات الشخصية في األستاذ ومعرفة قياس التفضيل منها واستخدم الباحث المنهج 

والبعد المهني وجدت ، وجد قبوال عاليا  البعد األكاديمي: الوصفي وكانت أبرز النتائج 
والبعد الشخصي كذلك وجدت بعض ، بعض فقراته قبوال مرتفعا وبعضا تفضيال معتدال 
فقرات  2وأما البعد األخالقي فحصلت ، عباراته تفضيال مرتفعا وبعضها تفضيال معتدال 

 .فقرات على تفضيل معتدل  5على تفضيل مرتفع و
إلى التعرف على أبرز الكفايات المهنية الالزمة ( ه9432) دراسة الشمريوهدفت     

واستخدم الباحث المنهج الوصفي ، لدى مشرفي التدريب التربوي و مدى توافرها فيهم 
أن درجة توافر الكفايات المهنية الالزمة لمشرفي التدريب متوسطة : وكانت أبرز النتائج 

ذية والتقنية والتقويمية والمتابعة  عدا على جميع األبعاد المعرفية والتنظيمية والتنفي
 .العالقات االنسانية فقد كانت كبيرة 

إلى معرفة الكفايات وأثرها في إعداد المعلم ( هـ9431)اسة السلمي وهدفت در      
وتطويره في ضوء الفكر التربوي اإلسالمي والفكر التربوي المعاصر ، وكذلك معرفة أنواع 

ومعرفة الكفايات التي يجب أن تتوفر في معلم الصفوف األولية الكفايات وكيفية تحديدها، 
تأصيل مفهوم الكفايات في : وكانت أبرز النتائج ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي، 

الفكر التربوي اإلسالمي والفكر التربوي المعاصر وذلك من خالل الوصايا واآلداب 
 .يتصدر مهنة التعليم  والصفات والمهارات التي يشترطونها في المعلم الذي

إلى الكشف عن أهم التوجهات العالمية فقد هدفت ( 3001)دراسة عبداهلل أما 
المعاصرة ذات االرتباط بالكفايات المهنية الالزمة للمعلم وتحليلها من أجل التوصل إلى 

وبناء قائمة بالكفايات المهنية الالزمة للمعلم في مصر في ضوء ما تم ، تلك الكفايات 
والوقوف على أهم المتطلبات التربوية ، شف عنه من التوجهات العالمية المعاصرةالك

واستخدم الباحث ، الالزمة لتحقيق الكفايات المهنية للمعلم؛ وبناء تصور مقترح لتفعيلها
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وضع كفايات للتخطيط وكفايات للمحتوى : وكانت أبرز النتائج ، المنهج الوصفي 
 .لتدريس وكفايات للتقييم وكفايات الستراتيجيات وطرائق ا

تعرف على أبرز الكفايات التعليمية إلى ال( 3090)دراسة أبو صواوين وهدفت 
الالزمة للطلبة المعلمين تخصص معلم صف في كلية التربية بجامعة األزهر من وجهة 

، واستخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي ، نظرهم في ضوء االحتياجات التدريبية 
 .كفاية فرعية( 20)ثمانية مجاالت رئيسية للكفايات التعليمية ضمت :النتائج وكانت أبرز 

إلى التعرف على ( Kobalia; Garakanidze, 2010)كما هدفت دراسة 
الكفايات المهنية للمعلمين في القرن الحادي والعشرين، وأشارت إلى أن التغيرات المحيطة 

: ، وتوصلت إلى الكفايات تتمثل فيبالمعلم تؤدي دورا مهما في تمكنه من الكفايات
إيجابية احترام الذات، القدرة على العمل الجماعي، االستقرار العاطفي، المشاركة، 

 .  المرونة، الموضوعية، المسئولية، ومراقبة التدريس
إلى التعرف على الكفايات المهنية ( Ilanlou; Zand,2011)وهدفت دراسة 

أن الكفايات المهنية تسهم في تحسين نوعية التعليم للمعلمين والتقييم النوعي، وأكدت 
والتعلم، والتنفيذ الناجح لعمليات التقييم النوعي، وهي تمكن المعلم من معرفة طالبه بشكل 
صحيح وتمده باألساليب التي تمكنه من التعرف على نواحي القوة والضعف في الطالب، 

 .ن تعلم الطالبوحل مشكالت التعلم، وتوظيف استخدام التقييم لتحسي
إلى التعرف على عالقة ( Kennedy; Hyland; Ryan,2012)وهدفت دراسة 

مخرجات التعلم بالكفايات، وأشارت إلى أن مخرجات التعلم تعتمد على الكفايات، وأن 
القدرات المعرفية، القدرات المنهجية، : الكفايات اآللية: هناك العديد من الكفايات، مثل

القدرات الفردية، : ، والقدرات اللغوية، ثم الكفايات الشخصية، مثلالقدرات التكنولوجية
القدرات والمهارات المتعلقة بنظام : والمهارات االجتماعية، وأيضا القدرات النظامية، مثل

القدرة على التحليل والتوليف، القدرة على : الفهم والحساسية، وكذلك القدرات العامة، مثل
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لى تطبيق المعرفة في الممارسات العملية، والقدرة على التكيف التعلم والتحقق، والقدرة ع
 .  مع المواقف الجديدة

إلى التعرف على ( Bertschy; Kunzli; Lehumann,2013)وهدفت دراسة 
 كفايات المعلمين في مجال التعليم من أجل التنمية المستدامة، وأشارت إلى أن الكفايات
تسهم في توجيه المعلمين، وأكدت أن مجاالت الكفايات أربعة؛ كفايات النهج الشمولي، 
كفايات التفكير الشبكية، كفايات التفكير المتكامل، وكفايات التعقيد والتفيير، وأكدت أن 
كفايات المعلمين تعزز من قدرة الطالب على المشاركة في تأسيس التنمية المستدامة، 

 .لموس والمشاركة العامة المرغوبة فيما يتعلق بالتنمية المستدامةوتعزز السلوك الم
إلى التعرف على األهداف التربوية ومستوياتها ( 3094)دراسة خليفة كما هدفت        

والتعرف على الكفايات التدريسية ودورها في ، وأنواعها ودورها في العملية التعليمية 
، داف والكفايات في بعض العناصر التعليمية ومقارنة بين األه، العملية التعليمية 

أن الكفايات كيان مركب من : وكانت أبرز النتائج ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي 
معارف ومهارات وقدرات واتجاهات مندمجة بشكل مركب وتهتم بمكونات شخصية المتعلم 

 .على المستوى العقلي أو الحركي أو الوجداني 
 :ت المعايير القياسية دراسات تناول: ثانيا 

لى التعرف على أنواع التعليم االلكتروني المباشر إ(  3093)  دراسة كرار هدفت 
ومعرفة مزايا التعليم ، ومعرفة أثره على العملية التعليمية ، والمعتمد على الحاسب 

في  واألنظمة والتصاميم العالمية، والمواصفات القياسية للتعليم االلكتروني ، االلكتروني 
وضوح المعايير القياسية : وكانت أبرز النتائج ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي ، ذلك 

لبناء نظم التعليم االلكتروني والوصول للتصاميم المعيارية في بناء وتقويم البرامج التعليمية 
 .والخطوات المتبعة في ذلك 

ني للكفايات إلى تصميم مقياس إلكترو ( 3092)دراسة حجاج والشرقاوي وهدفت 
التدريسية للطالب المعلم بكلية التربية الرياضية بدمياط في ضوء المعايير األكاديمية 

واستخدم الباحثان المنهج الوصفي ، القياسية وذلك بالتعرف على الكفايات التدريسية لهم 
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أن الكفايات التدريسية األساسية ضرورية للطالب المعلم ويجب : وكانت أبرز النتائج 
دارة الفصل والتخطيط است خدامها كمعيار للمعلم الكفء ومن أهمها المهارات الشخصية وا 

واإلعداد للدرس وتنفيذ الدرس وطرق وأساليب التدريس باستخدام التقنيات المساعدة وكذلك 
وكذلك تم بناء وتقنين مقياس إلكتروني في الكفايات التدريسية للطالب ، تقويم الدرس 

 .المعلم 
لى التعرف على أهم المعايير القومية إ(  3095) عراقي ة وهدفت دراس

، األكاديمية القياسية لقطاع كليات اإلعالم واالعالم التربوي المصرية لتحقيق الجودة 
وضوح مواصفات الخريجين : وكانت أبرز النتائج ، واستخدم الباحث المنهج الوصفي 

بالجامعات المصرية ووضع المعايير وتحققها في كليات وأقسم اإلعالم واإلعالم التربوي 
 .القياسية للكليات لتحقيق الجودة 

إلى التعرف على عالقة الكفايات بالتعلم ( Redding, 2016)وهدفت دراسة 
الشخصي من خالل عرض للتعليم القائم على الكفايات، وأشارت إلى التعليم القائم على 

يركز على اهتمامات الطالب وتطلعاته والمشاركة في تصميم التعلم، والعالقة  الكفايات
بين المعلم والمتعلمين اآلخرين، كما يسمح هذا التعليم بمتابعة تقدم الطالب خالل عملهم 
نحو التمكن، وأكدت أن المكونات األساسية للنهم القائم على الكفايات في التعلم الشخصي 

دة من القدرات ذات الصلة بالكفايات، االختالف في الزمان مجموعة محد: تتمثل في
 .والمكان وسرعة التعلم، والمعايير

إلى التعرف على الكفايات في القرن ( Ontario, 2016)كما هدفت دراسة 
التفكير )الكفايات المعرفية: الحادي والعشرين، وتوصلت إلى أن من أهم الكفايات هي

القدرة على التنظيم، )، والكفايات الشخصية (المشكالت والتحليل النقدي، اإلبداع، حل
التواصل، العمل مع اآلخرين، )، وكفايات العمل الجماعي (وتحمل المسئولية، المجازفة

تقييم المخاطر، والعمل )، والكفايات المهنية (بناء العالقات، المشاركة في المشاريع والمهام
 (.الدءوب، التطوير المستمر
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إلى التعرف على دور التعليم في ( Jennifer; et.al.,2017)وهدفت دراسة 
تحقيق كفاءات القرن الحادي والعشرين واالستعداد للمستقبل، وأكدت أن دور التعليم 
يتعاظم في ظل التحوالت االجتماعية واالقتصادية في القرن الحادي والعشرين والحاجة 

، وأشارت إلى أن كفايات القرن لكفايات القرن الحادي والعشرين؛ لتحسين تعلم الطالب
المرونة، التواصل، الشراكة، التحليل النقدي، اإلبداع : الحادي والعشرين تتمثل في

 .واالبتكار، المخاطرة، مواجهة التعقيد، التفاوض، التعامل مع التعددية

إلى معرفة الكفايات التكنولوجية الالزمة لمدرسي ( 3092)دراسة علي كما هدفت 
وكذلك التعرف إلى مستوى ، ية بالمرحلة الثانوية في ضوء المعايير القياسية اللغة العرب

توظيفهم  لها ومعرفة درجة االختالف في مستوى التوظيف وفقا لمعايير النوع والمؤهل 
توفر : وكانت أبرز النتائج ، المنهج الوصفي  ةالباحث تواستخدم، والدورات والخبرة  

معلمي اللغة العربية بالمرحلة الثانوية في ضوء المعايير  بعض الكفايات التكنولوجية لدى
القياسية الالزمة لهم ككفايات التخطيط وكفايات التعليم والتعلم وكفايات أساليب التقويم 

 .المختلفة وكفايات األنشطة المهنية الفعالة لها 
القرن الحادي والعشرين  فهدفت إلى تطوير كفايات( Cheng, 2017)أما دراسة 

في النظام التعليمي بشرق آسيا، وأكدت أن جودة النظام التعليمي تؤدي دورا مهما في 
التطور االقتصادي واالجتماعي للمجتمعات، وأن األساس المنطقي إلصالح التعليم يعتمد 

تنمية الذات، : على العديد من العوامل، منها كفايات المعلمين، ومن هذه الكفايات
العالقات الشخصية، مهارات التفكير، المشاركة االجتماعية، التفاعل مع اآلخرين، التفكير 

 .النقدي، التعامل مع االختالف، االستقالل، الثقة بالنفس

فقد هدفت إلى التعرف على تصورات الطالب تجاه ( Mah, 2018)أما دراسة 
إدارة الوقت، مهارات )ات الكفايات األكاديمية لدراستهم، من خالل مجموعة من الكفاي
، وتوصلت إلى أن فهم (التعلم، كفايات التكنولوجيا، التقييم الذاتي، ومهارات البحث

الطالب أن الكفايات تسهم في تلبية احتياجات الطالب، وتقديم الدعم الكافي، وتوظيف 
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م التقنيات التعليمية، واستكشاف قدرات الطالب ومواهبهم، واستخدات استراتيجيات تعل
 .  متعددة

 :أوجه المقارنة بين الدراسات السابقة والدراسة الحالية 
( 3005)اقتصرت بعض الدراسات السابقة على الكفايات المهنية كدراسة يعقوب 

على الكفايات  توبعضها اقتصر ، ( 3001)ودراسة عبداهلل ( 9432)ودراسة الشمري 
وبعضها تناول الكفايات ( 3090)ودراسة أبوصواوين ( 3003)التعليمية كدراسة مراد 

وبعضها كفايات عامة كدراسة آل طالب ( 3002)األساسية كدراسة العريني 
بينما كانت الدراسة الحالية (  3094)ودراسة خليفة ( 9431)ودراسة السلمي (9432)

شاملة للكفايات الشخصية والمهنية واالجتماعية والثقافية واألخالقية في ضوء المعايير 
 .المعتمدة القياسية 

وضع تصور عام : وبوجه عام استفاد البحث الحالي من الدراسات السابقة في
لإلطار النظري للبحث الحالي، وتكوين تصور شامل عن هذه الدراسة من حيث المفاهيم 
والمنهج واألدوات ، وفي بناء أداة الدراسة، وفي األساليب اإلحصائية وطرق التحليل 

 .التوصيات والمقترحات المناسبة للموضوع، وصياغة

وبعد أن تناول الباحث المنهجية البحثية للدراسة ، يتناول اإلطار النظري والميداني 
 :على النحو التالي 

والمعايير  وسوف يتم الحديث حول الكفايات التربوية :اإلطار النظري : احملور األول 
 : في قسمين رئيسيين كما يلي في األدبيات التربوية المعاصرة وذلك  القياسية

 : يتم تناولها كما يليو :  الكفايات الرتبوية :القسم األول
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  :مفهوم الكفايات التربوية: أوال
أنها تلك المقدرة المتكاملة التي تشمل مجمل ( 30، 3002)يرى الفتالوي : الكفاية  - 9

 paul Foulquie)ويرى ، مفردات المعرفة والمهارات واالتجاهات الالزمة ألداء مهمة ما 

، أنها كفاءة قانونية أو مهنية مطلوبة لتحمل مهام ما أو التكلف بعمل ما (   86 ,1996 ,
أن الكفاية هي قدرة مكتسبة بفضل ماتمثله من معرفة (  Renauld , 1988 , 109)ويرى 

وهي مجموعة محددة من القدرات ذات  .وخبرة تستخدم لإلحاطة وحل المشاكل الخاصة 
مع طرق ومعايير لتحديد الدرجة التي يوضح بها الشخص ( المهارات والمعرفة)الصلة 
االستعداد للعمل استجابة لتحديات : كما تعرف بأنها (Redding, 2016,6)إتقانها 

بأنها المهارات الرئيسية ( 50، 9112) ويعرفها عدس(. Tomas, 2013,2)موقف معين 
، 9111) ويذكر طعيمة، لضمان النتائج المطلوبة التي يجب أن تمارس بإتقان للتدريس 

أن الكفايات تعني مجموع االتجاهات وأشكال الفهم والمهارات التي من شأنها أن (35
 .تيسر للعملية التعليمية تحقيق أهدافها العقلية والوجدانية والمهارية 

ائها فالكفاية تحدث نتائج إيجابية في تحقيق األهداف المطلوبة الحتو  وعليه   
 Hoffman , 1999) ولذلك يرى ، على المعارف والمهارات والقيم واالتجاهات المناسبة 

أنه ال يوجد تعريف واضح لمصطلح الكفاية وله معنيين فاألول يركز على المخرجات ( 6,
النهائية أو نتائج عملية التعليم والتعلم فالتركيز هنا على أداء الفرد إلنجاز المهمة 

ما المعنى الثاني فيركز على المدخالت التي تلزم الفرد للوصول إلى كفاية وأ، المطلوبة 
، وبهذا المعنى يمكن النظر إلى الكفاية على أنها معيار أو نوعية الناتج النهائي ، األداء 

  .األعلى لألداء المقبول / والمعيار هنا يشير إلى الحد األدنى 

بأنها مجموعة من المعارف ( 92، 9111)جمل يعرفها اللقاني وال: الكفاية التربوية  -3
والمهارات واالتجاهات التي توجه سلوك المتعلم في المواقف المختلفة ويمكن قياسها 

أنها مختلف أشكال األداء التي ( 22، ص9111) ويرى طعيمة، بمعايير متفق عليها 
أن ( 33، ص9115) ويذكر الفتالوي، تمثل الحد األدنى الذي يلزم لتحقيق هدف ما
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الكفايات التربوية هي قدرات نعبر عنها بعبارات سلوكية تشمل في مجملها جوانب معرفية 
ومهارية ووجدانية تكون األداء النهائي المتوقع من المعلم إنجازه بمستوى معين مرضي من 

ويعرفها ، ناحية الفاعلية والتي يمكن مالحظتها وتقويمها بوسائل المالحظة المختلفة 
(Davies. 1997.40   ) الفرد من أداء عمله  تساعدعلى أنها الخصائص األساسية التي

والكفايات هي تلك العوامل ، بشكل أفضل في أكثر الحاالت وبنتائج أفضل في الغالب 
( 20، ص3002) ويذكر حمدي، التي تميز الشخص األفضل من غيره في دور معطى 

ندها الشخص بكامل إرادته ليقوم بمهمة ما وتظهر أنها خليط من المكونات الذاتية التي يج
، تجلياتها في التطبيق العملي والتجريبي للقدرات والمهارات والمعارف العامة والخاصة 

أنها مستوى معين من المعارف والمهارات والقيم ( 25، ص9492) ويعرفها صالح
 . اء التدريسيواالتجاهات يلزم ان يمتلكه المعلم ليحقق به مستوى معينا من األد

 : ويمكن القول من التعريفات السابقة للكفايات التربوية أنها تنوعت بحسب   

 .من زاوية معينة لها نظر من تعريفات الكفايات التربوية كل تعريف  -

متفق عليه عند التربويين للكفايات التربوية وهذا حاله حال واحد أنه ال يوجد تعريف  -
 .أغلب المصطلحات التربوية 

كالقيم واالتجاهات  األولىنظرت بعض التعريفات للكفايات التربوية من جهة مدخالتها  -
وبعضها نظر لها من جهة المخرجات النهائية والنتيجة األخيرة ، والمعارف والمهارات 

 –معرفية ) وبعضها نظر إليها من جهة  اعتبارها أهدافا  سلوكية ، كالسلوك واألداء 
وبعضها نظر إليها أنها ترتبط ، تسعى العملية التربوية لتحقيقها  (مهارية  –وجدانية 

وبعض التعريفات نظر إلى ، حقق الكفاية التربوية تتمن خاللها بأدوات القياس التي 
 . مستوى الكفاية والمطلوب منها كحد أدنى أو متوسط أو إتقانها 

والمهارات والكفايات في مجملها تمر بعدة مراحل وهي مجموعة من المعارف 
وعليه أن يتمكن منها ويوظفها  بشكل ، والقيم واالتجاهات التي البد أن يمتلكها المعلم 



 جامعة جنوب الوادى –كلية التربية بالغردقة  –مجلة العلوم التربوية 
======================================================= 

---------------------------------------------------------------------------- 
 0000يناير                         -303                            - (1)العدد ( 3)المجلد 

 

وهي في جملتها عبارة عن أدوات ، الذي يمكن قياسه  صحيح من خالل األداء والسلوك
الكفاءة والفاعلية من معرفية وأدائية سلوكية إذا امتلكها المعلم فإنه يصل به إلى مستوى 

 .المهني المطلوب منه المستوى و  الذاتيلمستوى على ا

 : أهمية الكفايات التربوية :ثانيا

للتربويين في صياغة المناهج التربوية واالهتمام  كبيرا   الكفايات التربوية معينا  تمثل 
التربوية لعضو  بالمتربي من جميع الجوانب المعرفية والسلوكية وتكمن أهمية الكفايات

 (:44، 3092، المصري ومحمد)هيئة التدريس فيما يلي 

تنمية مهاراته واستعداداته ومواهبه وقدراته من أجل أن يرتقي بمستوى طالبه وأن  -9
 .يتقدم عمليا ومهنيا بما يعود بالفائدة على العملية التعليمية والتربوية 

التي تواجه العملية التعليمية وتطوير مسايرة المتغيرات والتحديات المستمرة خاصة  -3
  .المقررات الدراسية

 .التفوق واالبداع للقيام بأدواره المتعددة بالشكل المطلوب داخل بيئة الصف التعليمية  -2

األداء والممارسة على عكس ما هو معروف في برامج اإلعداد التقليدية التي تعتمد  -4
 .على المعارف النظرية 

 .ستواه التدريسي وتحديد نقاط القوة وتدعيمها ونقاط الضعف وعالجها الوقوف على م -5

البحث في مصادر المعرفة عن كل مايزيد وينمي مستواه الفكري والثقافي والمعرفي  -2
 .في مجال تخصصه 

واألستاذ  ويتضح مما سبق أهمية تحقيق الكفايات التربوية على مستوى المعلم
الطالب على مستوى و ه وأسلوبه التعليمي ومواكبة عصره الذي يسعى لتطوير ذات الجامعي 

العملية على مستوى و الي يرتقي ذاتيا  وعمليا  ومهنيا  في زمن التقنيات والتحديات المعاصرة 
 .وأثرها الكبير في تحقق أهداف العملية التعليمية والتربوية التعليمية جميعا  
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 :  خصائص الكفايات التربوية: ثالثا

البد و في العملية التعليمية يتحقق من خاللها الجودة التربوية عدة خصائص  للكفايات
، ( 923، 3090، الجماعي )ومن أبرزها ما ذكر  تهامن معرفلألستاذ الجامعي 

 :في أنها( 29، 3092، المصري ومحمد )

 .أداة تسمح بالتحكم في النشاط واستباق الظهور وتحسين التدريس  -9

 .ومتعلمة بواسطة تكوين أو ممارسة إجرائية ومكتسبة  -3

 .كلية مركبة وغائية تجعل الفرد يحشد كل الموارد المتنوعة  -2

 .منظمة ومالئمة للفصل وشديدة التنوع  -4

 .شاملة ومدمجة وتشمل المعارف الخاصة والذاتية من التجربة الشخصية  -5

 .ن من انجازات تربوية تزود الجهات المعنية بتغذية راجعة حول ما يقوم به المعلمو  -2

 .تحفيز المعلمين لالستجابة الفعالة لمتطلبات والحاجات النفسية والتربوية  -2

التحقق من درجة تحصيل المعلم والتحقق من درجة تدريس المعلمين للمنهج وتنفيذهم  -0
  لمتطلباته

 .التدرج حتى تحقق الغاية منها فتكون من السهل الميسر  إلى الصعب المركب -1

إن عملية التمكن : نسبية المستوى في اتقانها فيقول( 1، ه9439) الغريب ويذكر
من مستوى محدد من اإلتقان للكفايات ال يعني بلوغ الغاية ألن مستوى الكفاية في فترة 

 .زمنية ما قد يصبح في فترة الحقة غير مساير لمتطلبات التكيف

ة في جوانبها المعرفية أنها تصقل مكونات الشخصي( 22، 3002) حمدي ويذكر
هي في جوهرها تستهدف تنمية شخصية المتعلم وتسعى :والوجدانية والنفس حركية فيقول 
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إلى عملية تكيف الفرد مع مختلف الصعوبات والمشكالت التي يصادفها في محيطه والتي 
 .ال يمكن أن يواجهها بجزء واحد من شخصيته 

حيث نبغي أن تنطلق من الهدف أنها ي(  23، ص3005) ويذكر جواكيم وآخرون
م فعالية ومالءمة إنجازات األفراد أنها  تنطلق من تحليل المهام واألنشطة الجماعية وتقو 

 .المكلفين بهذه المهام بغض النظر عن الخاصية الفطرية أو المكتسبة لهذه الكفايات 

ارة ما أن الكفاية ليست قدرة على المعرفة أو مهفيؤكد ( 15،  3009) عابدينأما 
وترتبط كذلك ، أو اتجاها ما بل إنها قدرة مركبة تتضمن المعارف والمهارات واالتجاهات 

 . بالقدرة على أداء المهمات المرتبطة باإلدارة ورسالتها وعالقتها بالمجتمع الخارجي 

ومما سبق يتبين أن  الكفايات التربوية تقوم بعملية ترتيب وتنظيم المعارف 
من السهل إلى الصعب وتحفز المعلمين لتحقيق المتطلبات النفسية والمهارات وتتدرج 

واالجتماعية والتربوية وتقيس درجة تحصيل الطالب الجامعي لمجموعة المعارف 
 .والمهارات المختلفة ويتحقق بها األهداف المنشودة للعملية التعليمية 

 : معايير تصنيف الكفايات التربوية :رابعا  

التربوية على عدة أوجه وتعددت التصنيفات واختلفت طبقا  لقد صنفت الكفايات
لتحديد محاورها واستخداماتها وكان لزاما على التربويين من وضع معايير يتم من خاللها 

 ( :20، 3092،المصري ومحمد)تصنيف الكفايات التربوية ومن ذلك ما ذكره 

منها الكفايات المعرفية و (  Bloomبلوم ) تصنيف الكفايات التربوية في ضوء تصنيف ( أ
 .والكفايات الوجدانية والكفايات النفسحركية 

تصنيف الكفايات التربوية على أساس المعايير التي نحكم بها على مقدار كفاية ( ب
 .المعلم ومنها معيار المعرفة ومعيار األداء ومعيار النتائج 

به وصممت للموقف تصنيف الكفايات التربوية طبقا لتصور أدوار المعلم مع طال (ج
 .التعليمي وللنشاط التعليمي ومنها كفايات التخطيط وكفايات التنفيذ 
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واختيار التصنيف المناسب يسهل في وضع الكفايات التربوية المناسبة التي    
 .تتعلق بالمهارات األساسية للمتعلم والدور المطلوب من المعلم والمتعلم 

 : أسس تحديد الكفايات: خامسا

سس لتحديد الكفايات التربوية واختيارها من بين مجموعة العديد من األهناك 
 (  :30، 9422) جامل هذكر ما ومن أبرز هذه األسس ، الكفايات في جميع جوانبها 

ويتم وضع المنطلقات التي تتناسب مع قيم المجتمع وفلسفته ومن  :األساس الفلسفي  -أ
 .لتربوية خاللها تتحدد النتاجات المرغوبة للعملية ا

 .وفيه االستعانة بما أثبتته التجربة  :األساس التطبيقي  -ب

وفيه االستناد في تحديد الكفاية على أساس تحديد األدوار والمهام : األساس األدائي  -ج
 .والواجبات التي سيؤديها الفرد 

شراك العاملين  وبه: األساس الواقعي  -د العودة إلى البرامج المحلية والمقررات الموجودة وا 
 .  فضال عن وجود وسائل وأدوات يتم استخدامها في تحديد الكفايات، في تنظيمها 

يقوم على مفهوم الكفاية التي : أساس الممارسة ( 35، 3000) هاللويضيف 
ن أثناء ممارستهم لعملهم ألن يمكن تحديدها من خالل التحديد الدقيق لما يفعله العاملو 

 .الموظف الكفء تظهر مقدرته من خالل أدائه 

 : أساليب تحديد الكفايات  :سادسا

هناك عدة أساليب تربوية وطرائق لتحديد الكفايات التربوية ومن ذلك ما ذكره 
،  9439، أبوغنمي وسليمان ( ) 24،  9111،  طعيمة ( )903، 3090، الجماعي )

24: ) 

 .حاجات المجتمع ومتطلباته  تقدير -9
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 .االنطالق من النظريات البيداغوجية الشتقاق الكفايات منها  -3
 .تحويل محتوى المقرر الدراسي إلى كفايات وتدريب المعلمين عليه  -2
تحليل عملية التعليم ومالحظة سلوك المعلمين داخل الفصل وتحليل أدوارهم المهنية  -4

 .وصياغة ذلك في شكل كفايات 
 .دراسة حاجات الطالب وقيمهم وترجمة ذلك إلى كفايات يلزم توافرها عند المعلم  -5
تقدير احتياجات المجتمع المحيط بالمدرسة ودراستها وترجمتها إلى كفايات يجب  -2

 توفرها في المعلمين 
 .التصور النظري لمهنة التعليم وتحليل أبعاده بمنطق  -2
 .بويين آراء الخبراء والمختصين التر  -0
 .نتائج البحوث والدراسات السابقة  -1

مدراء ، وكالء ، عمداء )استطالع آراء األطراف المعنية بعضو هيئة التدريس  -90
 (جامعة 

أنها تؤخذ من نظرية التربية االسالمية (  551، ص3092) ويضيف الدويش
التعليمية من مصادر التربية وتمثل المصادر الشرعية مجاال  تشتق الكفايات: فيقول 

ومعلم القرآن الكريم بصفة ، خصبا الشتقاق كفايات معلم مواد العلوم الشرعية بعامة
تحليل مهام المعلم ثم اشتقاق الكفايات ( 22،  ه9429) الفوزانكما يضيف  .خاصة
  .منها
 : التربوية  العوامل التي تؤدي إلى تحسين الكفايات :سابعا

هناك عدة عوامل تؤدي إلى تحسين الكفايات التربوية لعضو هيئة التدريس ومن 
 ( : 931،  3003، دندش و أبو بكر  )ذلك ما ذكره 

 .إلمام المعلم بتفاصيل عمله  -9
  .االهتمام ببرامج تكوين المعلم  -3
 .وجود االستعداد لدى المعلم والميل إلى العمل بذاته  -2
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 .تحسين الظروف المحيطة به إليجاد فضاء يسمح له بالعمل بارتياح  -4
 .التزود باإلمكانات المتاحة  -5

وهذه العوامل منها مايتعلق باألستاذ الجامعي نفسه ومنها مايتعلق بالبرامج 
ومنها ما يتعلق باإلمكانات والظروف المحيطة  الذي نريد  ن المعلموالمناهج التي تكو  
 .بالعملية التعليمية 

 :عالقة الكفايات التربوية باألهداف السلوكية :ثامنا

الكفايات التربوية لم فإن عالقة الكفايات التربوية باألهداف السلوكية كبيرة جدا 
، وأكد ذلك توضع إال من أجل تحقيق األهداف السلوكية المعرفية والوجدانية والمهارية

لعالقة بين األهداف السلوكية والكفايات التربوية بصفة ابقوله أن ( 51،  3004) عليلوش
عامة عالقة ترابط وتكامل فكلها تصب في تحقيق الفائدة لدى المتعلم كهدف أساسي لكل 

 .الجهود التربوية والتعليمية بمجمل مدخالتها وعناصرها
 : أبعاد الكفايات التربوية: تاسعا

 ( : 41،  3005، أمزيان )ما ذكره  هناك عدة أبعاد للكفايات التربوية ومن ذلك 

فال وجود لها بمعزل عن إنجاز يؤدي الفرد ، ترتبط الكفاية باإلنجاز : الفعل / االنجاز -9
 .في مجال محدد 

أو خبرات طورها أو ، وتكون على شكل معارف يمتلكها الفرد : الموارد / اإلمكانيات  -3
 ية إنجازات يتميز بها بحيث تؤهله للتحكم في الكفا

ويمتثل هذا البعد في قدرة الفرد على التعامل مع المواقف الطارئة : المرونة في العمل  -2
مما يتطلب توفر المرونة سواء عند نقل ، والصعوبات التي قد تعترضه أثناء العمل 

المعارف والتجارب أو أثناء استثمارات الطاقات والموارد المتوفرة أو أثناء السعي إلى 
 .إلنجاز تحسين جودة ا
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أن األبعاد التي ينبغي أن تتوفر في المعلم الفعال ( 22،  9112، زيتون ) ويرى 
المحادثة ، الممارسة الموجهة، إدارة الموارد، التعليم المباشر، أخالقيات يلتزم بها المعلم :

 .التقويم المكتوب ، التخطيط واإلعداد، إدارة التنظيم، التوجيه، البناءة

 :الكفايات وتصنيفهاأنواع : عاشرا

اختلف التربويون في تقسيم الكفايات التربوية وتصنيفها وتحديد أنواعها والمراد هنا 
بالتصنيف هو تحديد المحاور التي تدور حولها الكفايات باعتبارها كفايات رئيسة، ثم 

وتكمن أهميته في تيسير مهمة التفكير ، تحليلها إلى مجموعة من الكفايات الثانوية
وللتصنيف شروط ينبغي مراعاتها ، عمق في كل جانب وضمان استيفاء جوانبهالمت

كاالتساق مع أهداف الدراسة وطبيعتها، وأن يستفيد من غيره من التصنيفات وأن يكون 
 (.24، ص9111طعيمة، )واقعيا يمكن تنفيذه في الواقع 

 :أن الكفايات على قسمين (22، 3000) يذكر الحصري والعنبرو 

 .وتشمل كفايات تنفيذ الدرس وكفايات إدارة الصف : عامة  كفايات -9

واستيعاب المعلم ، وتشمل استيعاب طبيعة المادة وخصائصها : كفايات تخصصية  -3
 واستيعاب المعلم المفاهيم والمصطلحات الواردة في المنهج ، والمفردات والمفاهيم والمبادئ 

مستويات وأنواع يصنفها الباحثون  أن الكفايات( 920، 3090) الجماعي ويرى
ورغم تداخلها وترابطها فهي تسعى في ، والخبراء حسب المراحل والمواقف التدريسية 

مجملها إلى تحقيق األهداف التدريسية في جوانبها المعرفية والمهارية والوجدانية وهي على 
 :النحو التالي 

والقدرات العقلية والمهارات الفكرية وتتضمن المعلومات المعرفية : الكفايات المعرفية  -9
  .والحقائق والنظريات، الالزمة لألداء بهدف تحقيق األنشطة 

وتعبر عن االستعدادات واالتجاهات والقيم والمعتقدات والسلوك : الكفايات الوجدانية  -3
 .الوجداني لدى المتعلمين 
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وتتضمن المهارات ، وهي تعبر عن األداء الذي يظهر لدى األفراد : األدائية  الكفايات -2
 .النفس حركية وتنفيذها من خالل الممارسات الحركية 

واألثر اإليجابي الذي ، وتعد نتيجة أو ثمرة للكفايات السابقة : الكفايات اإلنتاجية  -4
 .فاءة يظهر على المتعلم في الميدان يعطي إشارة نجاح ويعكس الك

بعد دراسات متعددة ومسح لكثير مما كتب أنه و (  30، 9111)طعيمة  ويذكر
 :وزمياله بتصنيفها تحت ستة مجاالت هي   Chaseمن الكفايات التربوية انتهى 

 (  Human relation skills)كفايات خاصة بالعالقات اإلنسانية  -9

 (  Communication skills)كفايات خاصة بعملية االتصال  -3

 (  Planning for instruction)كفايات خاصة بالتخطيط للعملية التعليمية  -2

 (  Instructional techniques)كفايات خاصة بإجراءات  التعليم  -4

 (  Evaluation)كفايات خاصة بالتقويم  -5

 (  Subject matter)كفايات خاصة بالمادة الدراسية  -2

أن التصنيف األكثر شيوعا واستخداما ( 52،  3092، المصري ومحمد ) ويرى 
 :كما يلي 

 .وتشمل الجوانب العلمية والدينية واالجتماعية والتربوية والصحية : كفايات ثقافية  -9

وتشمل المناهج وطرق التدريس وأصول التربية ونظريات : كفايات مهنية تربوية  -3
 .والتكنولوجيا التعليمية ، التعليم وعلم النفس التربوي 

 .وتشمل كل ما يزود الطالب بقدر من الخبرات في تخصصه :كفايات التخصص  -2

وتشمل أخالقيات المهنة والقدرة على تحمل المسؤولية والمظهر : كفايات شخصية  -4
 .الالئق وتنمية المهارات التربوية 
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ومما سبق يتبين أن هناك تعدد األساليب في تصنيف الكفايات التربوية ومن 
 : ذلك

وكفايات ، وكفايات وجدانية، إلى كفايات معرفية: التصنيف حسب المجاالت التربوية -9
، وكفايات وجدانية، أو كفايات معرفية( 90، ص9422جامل، )نتاجية إوكفايات ، أدائية

 (.923، ص9432عبد السميع، )وكفايات نفس حركية

، ايات العامةإلى الكف: التصنيف حسب عمومية الكفاية التربوية وخصوصيتها -3
 .والكفايات الدنيا، والكفايات الخاصة

إلى الكفايات ( 922، ص3090الجماعي، )التصنيف حسب الهدف العام كما ذكر  -2
والكفايات ، والكفايات للتخطيط، والكفايات لعمليات االتصال، الخاصة بالعالقات اإلنسانية

 . الدراسيةوالكفايات للمادة ، والكفايات للتقويم، إلجراءات التعلم

إلى كفايات إعداد الدرس المخطط له : التصنيف حسب طرق التدريس وعملية التعلم  -4
وكفايات إدارة الصف وحل مشكالت ، وكفايات استخدام الوسائل التعليمية واألنشطة ، 

 .وكفايات التقويم ، البيئة الصفية

(. 22، ص3090 الجماعي،)التصنيف حسب األدوار المطلوبة من المعلم كما ذكر  -5
وهو مصدر ، وهو مدير للنشاط التعليمي، دور المعلم مع طالبه؛ فهو ناقل للمعرفة: 

، ويشارك في اإلشراف، وهو مدير لمهام التعلم، ومصمم، لعملية التدريب على التعليم
 . ويتفاعل مع اآلخرين

 ،9111طعيمة، )التصنيف حسب المستوى في سهولة وصعوبة الكفايات كما ذكر  -2
فتبدأ بالبسيط وتنتهي بالمركب ويفيد هذا التقسيم واضعي برامج اعداد المعلمين ( 22ص

 . أو تدريبهم لوضع برامج اإلعداد مع مراعاة التدرج 

. وكفايات مساعدة، إلى كفايات أساسية: التصنيف حسب أهمية الكفايات التربوية  -2
 (20، ص9111طعيمة، )
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( : 52، ص9492صالح، )ربوي كما ذكر تصنيف حسب التخصص العلمي والت -0
وكفايات ، وكفايات تتصل بالثقافة اللغوية واألدبية، إلى كفايات تتصل بالتربية االسالمية

 .تتصل بالثقافة العامة 

، الكفايات الشخصية :ومما سبق فقد تم تقسيم الكفايات التربوية إلى خمسة أنواع وهي 
، ويتم الكفايات األخالقية ، الكفايات الثقافية، ةالكفايات االجتماعي ، الكفايات المهنية
 :تناولها كما يلي

وهي الكفايات المتعلقة بشخصية األستاذ الجامعي سواء من :  الكفايات الشخصية( 1
(  21، 3092)الدويش ويؤكد ، ناحية مظهره ولباسه وهيئته أو من ناحية مخبره وسمته 

والتواضع وترك الترفع ، السمت والهدي الحسن : أن المعلم البد أن يتسم بسمات ومنها 
واستخدام ، والعدل في التعامل مع الطالب ،  والرفق بالطالب حين يخطئ ، على طالبه 

 .واالعتناء بالمتفوقين ، ومراعاة الفروق الفردية ، المعززات المناسبة 

م مما فالسمت الحسن والهيئة الجيدة واستشعار أنه محط نظر طالبه وأولياء أموره
أن المعلم العصري البد ( 25،  3003، راشد ) يعلي من مكانة العلم وأهله ولذا ويذكر 

داريا وأن يتمتع بسمو فكري وأن يكون عادال وموضوعيا  ويتسم بقوة ، أن يكون قائدا وا 
، ويمتلك األسلوب الحضاري في تعامله ، وأن يتصف بالعطاء األبدي ، العزيمة واإلقدام 
وأن يكون ، وأن يتسم باالتزان االنفعالي ، اصية الطموح والتطلع المستقبلي ويكون لديه خ

، وأن يهتم بمظهره ، وأن يكون خفيف الحس ويمتلك التوافق النفسي ، لديه انتماء وطني 
أن الكفايات التربوية الشخصية هي مجموعة (  40،  3092، المصري ومحمد ) ويذكر

ة واالنفعالية واالجتماعية التي تعمل في منظومة الصفات والمميزات الجسمية والعقلي
متكاملة تتسم باالتساق واالنتظام ومن أهم الكفايات التربوية الشخصية ما يتعلق باألمانة 

ويذكر .والتعاون وحسن التصرف والمظهر الالئق والمرونة والتحلي بالصبر والتسامح 
، والثقة بالنفس ، والشجاعة ، والعدالة ، واإلخالص في العمل ، كذلك القدوة الحسنة 

) ويرى ، ( 52،  3092، المصري ومحمد .)والحكمة ، واللباقة ، والصبر ، والتواضع 
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أن المعلم البد أن يهتم بالهيئة التي ينبغي أن يظهر فيها أمام ( 923، 3094، العلي 
ساعدة والعوامل الجسدية الم، وأن يهتم بالجانب الجسدي ومتطاباته ، طالبه ومجتمعه 

الكفايات الشخصية في أربع  (Redding, 2016,7)، وحدد على التدريس والمعيقة له
الكفايات المعرفية؛ وهي التي تسهل عملية التعلم، والكفايات ما وراء المعرفية؛ : إطارات

مثل التنظيم الذاتي واستخدام استرتيجيات التعليم، والكفايات التحفيزية؛ مثل المشاركة 
العاطفية؛ مثل الشعور /السعي نحو أهداف التعلم، ثم الكفايات االجتماعية والمثابرة في

 .بقيمة الذات، واحترام اآلخرين، والقدرة على تحديد األهداف

وأثناء إذا البد لألستاذ الجامعي وللمعلم أن يهتم بجسده وبهيئته ومظهره أمام طالبه 
الشخصية المتكاملة في سمته وفي فكره وضبط انفعاالته وتمثله ببسمو يو موقفه التعليمي 

وله أن ، نطقه وفي رضاه وفي غضبه وفي صدقه وفي مزاحه وأن يكون قدوة لطالبه 
يمتلك المبادرة والنزعة إلى التجريب والتجديد ويتميز باألمانة والوضوح وبالبشاشة والعطف 

المحدد وحسن التواصل واحترام وجهات الطالب وتقديرهم والحضور المتميز وفي الوقت 
 .والتشجيع لطالبه وفتح باب الحوار الفعال والنقد البناء وتلبية رغباتهم 

وهي الكفايات المرتبطة بعملية التدريس واإلتقان وفهم األستاذ  :الكفايات المهنية (0
، 3092، المصري ومحمد )وفيه يقول ، الجامعي للمتعلمين وميولهم واتجاهاتهم ورغباتهم 

المهارات التي تكسب المعلم وتمكنه من القيام بمهنة التدريس وهي المعلومات و ( 52
بصورة فعالة ويكون قادرا على فهم المتعلمين وميولهم واتجاهاتهم وكيفية تنفيذ الدرس في 

أنها قدرة الفرد على أداء ( 30، 3090، الطوق )ويرى ، مجال تخصصه داخل الفصل 
تائج المطلوبة منه في مواقف العمل مهامه بمستوى معين من اإلتقان يضمن تحقيق الن

 .المتصلة بمهنته 

أن هناك ثالثة أنواع من الكفايات المهنية التي ينبغي أن يمتلكها  boydellولقد أشار 
 : المعلم وهي 
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،  الخبرة كتحديد االحتياجات وتحليل الوظايف: الكفاية المعملية أو الوظيفية وتشمل -أ
والمهارات األساسية كالتحليل والمالحظة والتواصل واالتصال ومعرفة نظريات التعلم 

 .والفروق الفردية وأنظمة ونماذج التعليم ومصادر المعلومات 

مهارة اإلدارة واالتصال والسلوك اإلنساني وسيكولوجيات : الكفاية القيادية وتشمل -ب
 .الجماعات والعالقات الشخصية 

كفايات اإللمام بالنظريات التنظيمية وتحليلها : مهارات التغيير التنظيمي وتشمل  -ج
والسيكولوجية االجتماعية للجماعات والمنظمات وااللمام بنظريات األدوار ونظريات 

دارة الصراع  ومن تلك الكفايات ، ( 22، 3090، الطوق )المعلومات واتخاذ القرار وا 
يات العلمية والمقصود منها إلمام المعلم بموضوعات العلم المهنية كذلك ما يتعلق بالكفا

العلي )فيكون مستوعبا محتوى مادته التدريسية من تفاصيل وفروع ، الذي يتخصص فيه 
 ،3094 ،930. ) 

وتشمل كذلك الكفايات المهنية ما يسمى بالكفايات التكنولوجية والتقنية وهي الكفايات 
سيما في هذا العصر الذي توسعت فيه مصادر المعرفة التي ترتبط بالتقنية ألهميتها ال

القدرة على تصور : أنها تعتمد على (  53،   3003، شكير ) ولذا ويرى ، والتعليم 
بداع المنتجات التقنية  والتمكن من ، والتمكن من وسائل العمل الالزم للتطوير ، ورسم وا 

وتوظيف ، ولوجيا في مجاالت الدراسة والقدرة على استخدام التكن، تقنيات التحليل والتقدير 
 .التقنيات الالزمة للتدبير والتواصل 

وتشمل أيضا الكفايات المهنية ما يسمى بالكفايات األكاديمية وهي الكفايات التي تهتم 
بقوته العلمية في تخصصه وامتالكه ألفضل المهارات األكاديمية وأساليب التدريس القيمة 

( 42، 3092، المصري ومحمد )وفي هذا  يقول ، مجتمع والفهم الواقعي للحياة وال
ويقصد بها فهم المادة العلمية والسيطرة األكاديمية على محتواها أفقيا ورأسيا مع ربطها 

أن عملية التدريس البد أن تكون بفاعلية ( 20،  3002، الفتالوي ) وتذكر ، بالواقع  
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اإللمام بالتخصص وامتالك المهارات : ومقدرة عالية وتتوفر الكفايات األكاديمية ومنها 
وربط ، واتباع أسلوب التدرج في التعليم ، واستخدام خطوات البحث العلمي ، العملية 

شراك الطالب في ذلك  تقان الحقائق والمفاهيم ، موضوع الدرس بمشكالت الحياة وا  وا 
واختيار التمرينات ، ية واإللمام باألهداف التربوية والتعليمية للمادة الدراس، الخاصة بالمادة 

واستخالص االستنتاجات من أفواه التالميذ واالطالع على كل جديد في ، المناسبة 
 .واإللمام بالمصادر والمراجع األساسية في مجال التخصص، التخصص 

وعليه فعلى عضو هيئة التدريس أن يطور من األنشطة والبرامج الالزمة لتحسين   
دارة األنشطة ال تعليمية بكل كفاءة واقتدار ومساعدة طالبه على توظيف التعليم وا 

مايتعلمونه في حياتهم العلمية والعملية وأن يتمتع بقدرة عالية على االبتكار والتجديد 
دارة الموقف التعليمي بشكل مميز وفعال  واستخدام التقنية الحديثة والتمكن من المهارات وا 

وأن يفهم ، د مواطن القوة والضعف لهم ومراعاة الفروق الفردية بين طالبه وتحدي، 
وعليه الحرص على التنمية المهنية في ، الضوابط واألنظمة المختلفة في العمل الجامعي 

تقان مهارات البحث العلمي  .مجال تخصصه وتوظيف أساليب التدريس المتعددة وا 

االجتماعي وهي الكفايات التي تتعلق بدور األستاذ الجامعي :  الكفايات اإلجتماعية (3
أن يكون المعلم ( 30، 9429)ويرى الدويش ،  وامتالكه للمهارات االجتماعية المختلفة

وأن يمتلك العطف األبوي وأن يكون مصلحا اجتماعيا ويكون له القدرة ، ودودا اجتماعيا 
أنها تشمل مهارات ( 900، 3092)ويؤكد  المصري ومحمد ، على التكيف االجتماعي 

نظره بصورة مالئمه والتحدق بصوت مالئم للموقف والتعبيلر بصورة التعبير عن وجهة 
أن المعلم الجيد هو الذي يشكل عالقات ( 15، 3090)ويرى الجماعي ، غير عدوانية 

اجتماعية مع طالبه والمحيط الخارجي ويمتع بصفات اجتماعية بحيث يكون ودودا 
أن الكفايات ( Herman; Collins,2018,8)كما أكد . اجتماعيا ومصلحا اجتماعيا

احترام اآلخرين، المشاركة مع المجتمع، التواصل االجتماعي، : االجتماعية تتمثل في
 . إظهار التعاطف مع اآلخرين، الحفاظ على إيجابية العالقات 
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وعليه فعلى عضو هيئة التدريس أن يتميز باإلصغاء الجيد والتفاعل اللفظي 
ي حل مشكالتهم الشخصية وفهم طبيعة وأن يساعدهم ف،  والحركي مع الطالب 

وأن يحرص ، سلوكياتهم ودوافعهم ورغباتهم ومراعاة الشخصيات واألنماط المختلفة للطلبة 
على روح العمل الجماعي والتعاون والتواصل مع المجتمع الخارجي وتفهمه للعادات 

ائم والفعال مع والتقاليد وبناء شراكات مختلفة وناجحة مع األسرة والمجتمع والتواصل الد
والمساهمة الفعالة في تطوير المجتمع والحث على االلتزام بالقيم الدينية ، أولياء األمور 

 .واألعراف المجتمعية 
وهي الكفايات التي تتعلق بهوية األستاذ الجامعي الثقافية ومدى :  الكفايات الثقافية (3

أنها (  53،  3003) شكير رىيوفي هذا ، فهمه لفلسفة الحياة حوله وانسجامه مع ذاته 
في تنمية الرصيد الثقافي للمتعلم وتوسيع دائرة إحساساته وتصوراته ورؤيته للعالم  تتمثل

وترسيخ هويته كإنسان يستطيع ، والحضارة البشرية بتناغم وتفتح شخصيته بكل مكوناتها 
 .االنسجام مع ذاته وبيئته والعالم من حوله 

ن إدراك الطالب ألبعاد ثقافتهم وأصالتها وعالقتها وعلى هذا األساس فهي تعبر ع
لى معرفة القيم التي يعبر عنها األدب ومكونات جمال الخطاب األدبي  بالثقافات األخرى وا 

ومعايير تمييز النصوص والمؤلفات وبعض ، وأنواع وأنماط الكتابة النثرية والشعرية ، 
وقد ينظر ، ( 925،    3090،   الجماعي)المقاربات المنهجية مع النصوص والمؤلفات 

أنها تشمل جوانب ( 52، 3092، المصري ومحمد ) للثقافة بمفهومها الشامل كما ذكر 
، علمية ودينية واجتماعية وتربوية وصحية واجتماعية ومواقف ومشكالت محلية وعالمية

مجموعة من السلوكيات المتطابقة، والمعارف، والمواقف : الثقافية بأنها وتعرف الكفايات
والسياسات التي تتحدد في نظام أو مؤسسة أو بين المهنيين الذين يمكنهم العمل الفعال 

 ,Association American Medical Colleges)في المواقف بين الثقافات 

2005,2). 
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اذ الجامعي أن يعرف مشكالت المجتمع وعليه فعلى عضو هيئة التدريس واألست  
السعودي وكيفية اإلستفادة من تخصصه في حلها واالطالع الدائم على المصادر المتاحة 
وأن يكون واعيا بدور التربية في صنع التقدم وأن يكون له رؤية استراتيجية في مجال 

ه للدراسة المستقبلية وأن يكون قادرا على توجيه طالب، عمله واإللمام بأحد اللغات األجنبية 
وأن يستخدم المعرفة العلمية والتربوية لمواجهة ، وفرص العمل المتاحة في سوق العمل 

وعليه أن يربط ثوابت الدين اإلسالمي وقيمه ، المشكالت التربوية في المجتمع السعودي 
وأن ينمي حب الوطن والوالء له في نفوس طالبه بخدمته ، بموضوعات مادة تخصصه 

مل على مصالحه والتعايش مع التعددات الثقافية واالطالع على الثقافات العالمية والع
 .المختلفة 

ويقصد بها أخالقيات المعلم التي تبين عظم سلوك المعلم :  الكفايات األخالقية( 3
وتحليه بالصفات العليا ،  األخالقي وخصائصه اإليجابية التي تنعكس على المتعلمين 

البعد األخالقي يمثل أن (  22،  3002) الفتالوي وترى، ة العلم وأهله التي تزيد من  قيم
المرونة : وأبرز تللك الصفات ، جانبا مهما من شخصية المعلم المتأمل الممارس 

والبراعة العلمية والتزام ، وامتالك أخالقيات مهنية عالية ، والشجاعة والصبر والمثابرة 
واعتماد مبدأ العدالة ، الحماس في عملية التدريس والجدية و ، الهدوء وتجنب االنفعال 

والتخاطب مع الطالب ، واالستماع واالستجابة للطالب ، واالحترام والمساواة بين الطالب 
 .بأساليب تربوية نفسية تساعدهم عبلى زيادة الدافعية للتعليم والتعلم

أن ينمي الوازع وعليه فعلى األستاذ الجامعي أن يتمتع بأخالقيات مهنية عالية و   
نصاف وأن يجيب  الديني والقيم األخالقية عند طالبه وأن يعطي كل طالب حقه بعدل وا 
على أسئلتهم واستفساراتهم بنفس وصدر رحب وأن يمدح انجازاتهم ويتجنب السخرية 
واالستهزاء بهم وأن يتمتع بالتواضع العلمي معهم والصدق واألمانة وتشجيعهم على بناء 

وأن يلتزم بأخالقيات المهنة والبحث العلمي ، وتطبيق القيم واألخالق العالية عالقات طيبة 
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ومتابعة الطاللب الموهوبين وتشجيعهم على التميز واإلبداع والطالب المتأخرين دراسيا ، 
 . وعليه أن يكون قدوة في تعامله وسائر سلوكياته، ومعالجة ضعفهم وقصورهم 

 :ويتم تناوله فيما يلي: للمعلم اجلامعي املعايري القياسية: القسم الثاني

 :مفهوم المعايير القياسية (1

عبارة عن حدود مرجعية تستخدم لتقارن بها معايير : تعرف المعايير القياسية بأنها
وجودة األداء ، ومن ثم فهي بمثابة توقعات عامة حول مستويات اإلنجاز و الخصائص 

أحمد وحسين، )الخريج في تخصص معين عند تخرجه  العامة المتوقع أن يتصف بها
3001،94.) 

وتشير المعايير إلى ما يجب على المعلم معرفته والقيام به ، وهي بذلك تتضمن 
المعارف والمهارات التي ينبغي على المعلم إتقانها ، وتعد أساسية للقيام بمهامه المهنية 

همات أدائية ومخرجات يتوقع إتقانها من بكفاية واقتدار ، وتتسم المعايير بتركيزها على م
قبل المعلمين الجدد ، إضافة لتبنيها منحى التعليم المتمركز نحو الطالب الذي أصبح 

المركز الوطني )حجر األساس في األنظمة العالمية الحديثة والهيئات التربوية الفاعلة 
 ( .0، ص 3093للقياس والتقويم ، 

 –لعمليات تحسين وتطوير األداء الجامعي  وتمثل المعايير المرتكز الرئيسى
فهى التى تحدد أن األداء الجامعى قائم على أسس  -وخاصة أداء عضو هيئة التدريس

ومنهجية واضحة ليكون االتجاه دائما  نحو األفضل ، فالفوضوية فى األداء ، وعدم اتباع 
ب الهدف معايير محددة وواضحة سيؤدى إلى تذبذب أداء الجامعة وتخبطه ، وغيا

واإلجراءات واالتجاه الذى تسعى إليه ، ولهذا تصاغ شروط تحقيق ضمان الجودة 
واالعتماد للمؤسسة التعليمية وبرامجها على شكل حد أدنى من المعايير التى يجب تحقيقها 
فى نوعية التعليم المقدم ، وعادة ما تصاغ السياسات التى توضح هذه المعايير وكيفية 

الب هذه المعايير المؤسسات التعليمية متابعة تحسين وتطوير نوعية تطبيقها ، كما تط
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أحمد وحسين، )التعليم وزيادة كفاءة المؤسسة من أجل الوصول إلى حالة التميز فى األداء 
3001،92.) 

 : أهمية المعايير القياسية في المجال التربوي (0

 : تؤدي المعايير دورا مهما في المجال التربوي ، يتمثل في اآلتي

 .وضع مستويات معيارية متوقعة ومرغوبة ومتفق عليها لألداء التربوي في كل جوانبه  -9
 .تقديم لغة مشتركة وهدف مشترك لمتابعة وتسجيل تحصيل الطالب المتعلمين  -3

 .إظهار قدرة المتعلمين على تحقيق العديد من النواتج المحددة مسبقا  -2

ة لمراجعة وتقديم البرنامج التدريسي للمعلمين ، توافر الكثير من المعلومات التشخيصي -4
 .وتمكينهم من تحديد المستويات الحالية لتحصيل الطالب والتخطيط للتعلم المستقبلي 

استخدام المعلمين للنواحي المحددة لكيفية استخدام محتوى المنهج والمواد المساعدة  -5
 .الطالباألخرى، والتأكيد على أهمية اطالق األحكام عند تقييم 

إظهار قدرة المعلمين على عقد مقارنة لمستوى الطالب، وتدعيم إيجابية المعلمين  -2
 .نحو أساليب التعلم المطورة ، وتوفير سبل محاسبة المجتمع للمدرسة 

التأكيد على النواحي اإليجابية إلنجاز الطالب، وتشجيع المعلمين على استخدام  -2
اكتساب المعلمين لفكر متجدد عن كيفية تفكير وتعلم المحتوى في تخطيطهم وتدريسهم ، و 

 .الطالب 

حصول الطالب على تغذية راجعة وفرصة للتخطيط ، واالعتراف بذلك بوصفه مؤشرا  -0
طار عملهم المشترك ، وتذوقهم للعمل التربوي داخل  لتقدمهم ، وتنمية لغة أولياء األمور وا 

 ( .32، ص 3000البيالوي وآخرون ، )المدرسة 

 محدد لسلوك مؤشر ا الكفاية باعتبار الكفايات مدخل تتجاوز مبادئ المعايير أن كما

 التي واألخالقية والمهارية المعرفية المستويات إلى فيشير المعيار أما معينة، مهمة ألداء

 والتالميذ، المعلم تمكين أجل من المعايير وتستخدم ويمارسها، المعلم إليها يصل أن ينبغي

 (.99ت ،.جامعة الدول العربية، د) العربي التعليم بنظام والنهوض
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الهيئة القومية لضمان جودة التعليم )وتتمثل المعايير القياسية للمعلم الجامعي في 
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد )و( 29-20،  ص ص3099واالعتماد ، 

،  3095عليم واالعتماد ، الهيئة القومية لضمان جودة الت)و( 90-92،  ص ص3092، 
 ( :25-22ص ص

 .التخطيط لعمليتي التعليم والتعلم: المعيار األول -9
 .تنفيذ عمليتي التعليم والتعلم: المعيار الثاني  -3
 ينمي المعلم جوانب التعلم المعرفية والمهارية والوجدانية لدى المتعلمين:  3-9
 .بكفاءة التعلمعملية  المعلميدير  -3-3
 .نواتج التعلمتحقق  تربوية أنشطة المعلم يستخدم -3-2
 .أساليب تقويم فعالة: المعيار الثالث  -2
 .نواتج التعلمأساليب متنوعة لتقويم  المعلم طبقي -2-9
 .من نتائج تقويم المتعلمين في تقديم التغذية الراجعة المناسبة لهمالمعلم يستفيد  -2-3
 :أنشطة مهنية فعالة  -4
 مناخا  صفيا  داعما لعمليتي التعليم والتعلم المعلم يوفر -4-9
 ذاته مهنيا  على تنمية  المعلميحرص  -4-3

وقد سعت بعض الواليات األمريكية لوضع معاييرها الخاصة بالمعلم الجامعي ، 
 (:292، 3092خضر؛ أبو خليفة، )والتي تمثلت فيما يلي 

 .إشراك ودعم جميع الطالب في التعلم-9

 .ة التعلم الفعالة للطالب والمحافظة عليهاتهيئة بيئ-3

 .فهم وتنظيم موضوع الحماية لطالب التعلم-2

 .تعليم التخطيط، وتصميم تدريس تجارب التعلم لجميع الطالب-4
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 .تقييم تعلم الطلبة -5

 .تطوير المعلم ليكون المربي المهني المحترف-2

ت، .عة الدول العربية، دجام)وأكدت جامعة الدول العربية على المعايير التالية 
23-22:) 

 .يلتزم بأخالقيات مهنة التعليم -

 .يفهم طبيعة المتعلمين ويعزز تعلمهم -

 .يتقن المادة التخصصية وكيفية تعلمها -

 .يدير تعليم وتعلم الطلبة -

 .في ممارساته( التغذية الراجعة الذاتية)يمارس التفكر  -

 .يحرص على إقامة شراكة مع المجتمع -

الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد المصرية معايير استرشادية كما قدمت 
الهيئة القومية لضمان جودة التعليم )مقترحة للممارسات األكاديمية، تتمثل فيما يلي 

 (:43-49، 3001واالعتماد، 

 : التعليم : األول المجال

 .تخصصه للمجا العلمي المحتوي من الجامعي المعلم تمكن : األول المعيار

 .التعليم لعملية الجيد التخطيط من الجامعي المعلم تمكن : الثاني المعيار

 .المختلفة التعليم طرق من الجامعي المعلم تمكن : الثالث المعيار

 .المختلفة التعليم مهارات من الجامعي المعلم تمكن : الرابع المعيار

 .التعليمي الموقف إدارة مهارات من الجامعي المعلم تمكن : الخامس المعيار
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 .التقويم عملية مهارات من الجامعي المعلم تمكن : السادس المعيار

دارة تخطيط من الجامعي المعلم تمكن : السابع المعيار  .وتطويرها التعليمية البرامج وا 

األكاديمي  الطالب دعم ووسائل مهارات من الجامعي المعلم تمكن : الثامن المعيار
 .أنشطتها في بفاعلية والمشاركة واالجتماعي

 : العلمي البحث : الثاني المجال

 في مجال البحث مهارات استخدام من وتمكنه علمي كباحث الجامعي المعلم تميز : المعيار

 .تخصصه

 : المجتمع خدمة : الثالث المجال

 .والمجتمع المحلية البيئة تطوير في الجامعي المعلم مساهمة : األول المعيار

 .والجامعية والدينية االجتماعية واألعراف بالقيم الجامعي المعلم التزام : الثاني المعيار

 : المهنية والتنمية اإلدارية الجوانب : الرابع المجال

 .الناجحة والقيادة اإلدارة لمهارات الجامعي المعلم امتالك :األول المعيار

 .المهنية التنمية لمسئوليات الجامعي المعلم تحمل : الثاني المعيار

 :   وتفسريها حتليل نتائج الدراسة امليدانية: احملور الثاني 

 :تناولها كما يلي  ويتم 
 . استخدم المنهج الوصفي المسحي لتحقيق أهداف الدراسة :منهج الدراسة

 ةتكون مجتمع الدراسة من جميع أعضاء هيئة التدريس بكلي: مجتمع الدراسة وعينتها
، وبلغ عددهم (952)وعددهم فروعها التخصات التربوية في التربية بجامعة الطائف و 

، وتم (ه9449جامعة الطائف، )ه 9440/9449عضوا في العام الجامعي ( 929)
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من المجتمع، %( 02)عضوا ، بنسبة ( 901)التطبيق عليهم جميعا، حيث استجاب منهم 
 .يرات الدراسةتوزيع أفراد العينة حسب متغ( 9)ويوضح جدول

 (9)جدول   
 توزيع أفراد عينة أعضاء هيئة التدريس حسب متغيرات الدراسة 

 %النسبة  العدد فئات المتغير المتغير م
 % 52،0 22 ذكور النوع 9

 % 43،3 42 إناث

سنوات  3
 الخبرة

 % 32،5 20 سنوات 90أقل من 
 % 42،9 42 سنة 30إلى أقل من  90من 

 % 31،4 23 سنة فأكثر 30
 % 900 901 المجموع

ويتضح من الجدول السابق ارتفاع عدد الذكور بالنسبة للجنس ، وهذا يرجع إلى أن 
إلى أقل من  90من )الموارد البشرية بالجامعة معظمهم من الذكور ، وارتفاع عدد العينة 

بالنسبة لسنوات الخبرة ، وهذا يؤكد أن فئة كبيرة من أصحاب الخبرة يمثلون ( سنة 30
 .  ، وهم لديهم مستوى مرتفع من الكفاياتالنسبة األكبر بالجامعة 

 :أداة الدراسة الميدانية وخصائصها السيكومترية
تم استخدام اإلستبانة كأداة لجمع المعلومات الالزمة لهذه الدراسة باعتبارها من 
أنسب أدوات البحث العلمي التي تحقق أهداف الدراسة ، وقام الباحث بتصميم اإلستبانة 

ة مستفيدا من اإلطار النظري والدراسات السابقة ذات العالقة بموضوع في صورتهما األولي
الدراسة الحالية ، وتم عرضهما على بعض السادة المحكمين المتخصصين واالستفادة من 

البيانات الشخصية، وتضمن : مالحظاتهم واقتراحاتهم ، وتكونت األداة من جزأين؛ األول
عبارة، ( 92)عبارة ، الكفايات المهنية (95)ية الكفايات الشخص: الثاني خمسة محاور هي
عبارة، الكفايات األخالقية (92)عبارة، الكفايات الثقافية (92)الكفايات االجتماعية 

 .عبارة(92)
وتم التأكد من صدق األداة بطريقتين؛ األولى الصدق الظاهري من خالل عرض 

ف الدراسة، ووضوح على المتخصصين للحكم عليها من حيث مالءمتها ألهدااألداة 
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العبارات، وانتمائها للمحاور المختلفة، واقتراح أية تعديالت يرونها، وقد تم األخذ 
بمالحظاتهم واقتراحاتهم، وهذا ما يعرف بصدق المحكمين، أما الطريقة الثانية فقد اعتمدت 

، وجاءت نتائج "بيرسون"على حساب الصدق الذاتي لألداة بحساب معامل ارتباط 
، الكفايات (0،024)، الكفايات المهنية (0،193)الكفايات الشخصية : المحاور

، (0،092)، الكفايات األخالقية (0،214)، الكفايات الثقافية (0،100)االجتماعية 
، وجميع هذه المعامالت مرتفعة، وتؤكد أن األداة تقيس ما وضعت (0،051)واألداة ككل 
: ريقة ألفا كرونباخ وكان معامل ألفا للمحاوركما تم حساب ثبات األداة بط. لقياسه فعال  

، الكفايات االجتماعية (0،142)، الكفايات المهنية (0،012)الكفايات الشخصية 
، واألداة ككل (0،102)، الكفايات األخالقية (0،054)، الكفايات الثقافية (0،192)
 .، وجميعها معامالت ثبات مرتفعة، وتؤكد صالحية األداة للتطبيق(0،102)

 :المعالجة اإلحصائية 
تم معالجة بيانات الدراسة وفقا  لبرنامج الحزم اإلحصائية للعلوم االجتماعية :  أوال

Statistical Package for Social Science (SPSS)  حيث استخدم الباحث
 :أساليب المعالجة اإلحصائية التالية 

وذلك لتحديد استجابات أفراد عينة الدراسة إزاء محاور :   Mean المتوسط الحسابي -9
 .الدراسة المختلفة ، واستخراج متوسط الترتيب لكل عبارة من عبارات تلك المحاور 

لقياس مدى التشتت في إجابات العينة إزاء كل :  Deviationاالنحراف المعياري  -3
 .عبارة من عبارات االستبانة 

 .للتحقق من ثبات أداة الدراسة :  Alpha Cronbachمعامل ألفا كرونباخ  -2
؛ يستخدم  Independent Sample T.testلعينتين مستقلتين  T-test اختبار -4

لقياس داللة فروق المتوسطات المرتبطة وغير المرتبطة للعينات المتساوية وغير 
ات عينة المتساوية،  ويستخدم في تلك الدراسة لدراسة الفروق بين متوسطات استجاب

الدراسة حول درجة الوعي بالكفايات التربوية لدى أعضاء هيئة التدريس ببعض كليات 
 .جامعة الطائف ، وواقع تلك الكفايات لديهم، تبعا لمتغير الجنس
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:  One Way-Analysis of Variance (ANOVA)تحليل التباين األحادي  -5
لتحديد داللة الفروق بين استجابات أفراد العينة حول محاور الدراسة المختلفة وفقا  

 .لمتغيرات سنوات الخبرة 
لتحديد اتجاه صالح الفروق الدالة : للمقارنات المتعددة   Scheffeاختبار شيفية  -2

 . إحصائيا بين المتغيرات المختلفة 
نة من خمس درجات وفقا لمقياس وتكون سلم االستجابة على عبارات اإلستبا

موافق بشدة ، موافق ، محايد ، غير موافق ، )ليكرت الخماسي ، وذلك على النحو التالي 
على الترتيب ، ومن أجل ( 9،  3،  2،  4،  5)لتقابل الدرجات ( غير موافق بشدة

 9من )ة تكون االستجابة ضعيفة جدا في الفئ: تفسير النتائج اعتمد الباحث النسب التالية 
ومتوسطة في ( 3،20إلى أقل من  9،00من )، وضعيفة في الفئة ( 9،00إلى أقل من

( 4،30إلى أقل من  2،40من )ومرتفعة في الفئة ( 2،40إلى أقل  3،20من )الفئة 
 (    5إلى  4،30من )ومرتفعة جدا في الفئة 

 :تحليل نتائج الدراسة وتفسيرها  : رابعا 

ما درجة وعي "  من أسئلة الدراسة والذي نصه   يلإلجابة عن السؤال الثان 
التدريس ببعض كليات جامعة الطائف بالكفايات التربوية في  ضوء بعض  أعضاء هيئة

التدريس ببعض كليات  أعضاء هيئة واقع ممارسةما " والسؤال الثالث " المعايير القياسية 
تم تحليل " قياسية جامعة الطائف بالكفايات التربوية في  ضوء بعض المعايير ال

 :استجابات عينة الدراسة وفقا للمحاور المختلفة والعبارات ، وهذا ما سيتم تناوله في اآلتي
  :بالنسبة لمحور الكفايات الشخصية -أ

 استجابات أفراد عينة الدراسة المتعلقة بمحور الكفايات الشخصية( 3)يوضح جدول 
 (3)جدول 

 استجابات أفراد عينة الدراسة المتعلقة بمحور الكفايات الشخصية
 م

 العبـــــــــــــــــارة
 درجة الممارسة درجة الوعي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

الترتي
 ب

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الترتيب الممارسة

 3 مرتفعة 1203 3233 3مرتفعة  0233 3203يظهر بمظهر الئق أمام طلبته أثناء  1



الكفايات التربوية لدى أعضاء هيئة التدريس ببعض كليات جامعة الطائف  في ضوء بعض المعايير 
 القياسية

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 0000يناير                         -333                            - (1)العدد ( 3)المجلد 
 

 م
 العبـــــــــــــــــارة

 درجة الممارسة درجة الوعي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

الترتي
 ب

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الترتيب الممارسة

 جدا الموقف التعليمي 
يمتلك روح المبادرة والنزعة إلى التجريب  0

 .والتجديد 
 3 متوسطة 1233 3200 13 مرتفعة 1230 3231

اللفظي )يتميز بالبشاشة والعطف والتواصل  3
 .مع طالبه ( الحركي –

 3 مرتفعة 1213 3231 11 مرتفعة 1213 3233

يتعامل مع الطالب بأمانة وشفافية ووضوح  3
. 

مرتفعة  1203 3233
 جدا

 0 مرتفعة 1203 3203 3

يحترم آراء ووجهات نظر جميع الطالب  3
 .ويقدرها

 13 متوسطة 1233 0233 10 مرتفعة 1230 3200

يهيئ مناخا إيجابيا لتحقيق المشاركة  3
 الفاعلة للطالب في ضوء المعايير القياسية 

 3 مرتفعة 0233 3211
 3 مرتفعة 0230 3233

يحرص على الحضور للمحاضرات في  3
 .الوقت المحدد في ضوء المعايير القياسية 

مرتفعة  0233 3233
 جدا

 1 مرتفعة جدا 0233 3230 1

استغالال حسنا لصالح يستغل وقت التدريس  3
 .طلبته في ضوء المعايير القياسية

 3 مرتفعة 0231 3213
 3 مرتفعة 0233 3233

يتقن اللغة العربية بصوت واضح وخال من  3
 .األخطاء 

 10 مرتفعة 1200 3233
 3 متوسطة 1201 0233

يتقن مهارات الحوار وعرض األفكار بشكل  10
 .متسلسل ومقنع 

 13 مرتفعة 1203 3231
 3 مرتفعة 0233 3233

يشجع المناقشة والحوار اإليجابي مع  11
 .الطلبة 

 3 مرتفعة 1211 3203
 م3 مرتفعة 1203 3233

مرتفعة  0233 3233 .يبدي مرونة في التعامل مع الطالب  10
 جدا

 10 متوسطة 1233 3213 0
يحرص على تلبية احتياجات ورغبات  13

 .الطالب والزمالء بدقة واهتمام 
 13 مرتفعة 1233 3230

 10 متوسطة 1230 0233

يتعاون مع الزمالء من أجل تحسين أداء  13
 .الطالب 

 13 مرتفعة 1233 3233
 11 متوسطة 1203 3203

نصاف مع الطلبة  13  3 مرتفعة 0233 3233 3 مرتفعة 0233 3210 .يتعامل بحزم وا 
  مرتفعة 1233 3233 3 مرتفعة 1210 3203 الدرجـــــــة الكليــــــــة

ويشــير الجــدول الســابق إلــى ارتفــاع وعــي أفــراد العينــة بالكفايــات الشخصــية؛ حيــث 
، كمــــا كانــــت درجــــة ممارســــة أفــــراد العينــــة لتلــــك (4،02)حصــــلت علــــى متوســــط حســــابي 

الكفايــات مرتفعــة أيضــا؛ ممــا يؤكــد اهتمــام العينــة بالكفايــات الشخصــية، وتعــد تلــك النتيجــة 
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الشخصية تمثل خصائص وسـمات أساسـية فـي شخصـية األفـراد  طبيعية حيث ان الكفايات
ــــوا قــــدوة حســــنة فــــي الســــلوك  ــــى تحقيــــق األهــــداف، وأن يكون تمكــــنهم مــــن الســــعي دائمــــا إل

بدرجــــة ( 2)وبالنســــبة للعبـــارات ؛ فقـــد جـــاءت العبـــارة . والتصـــرف، والتعامـــل مـــع اآلخـــرين
ـــة  ـــوعي والواثـــع؛ ممـــا يؤكـــد حـــرص أعضـــاء هيئ التـــدريس علـــى مرتفعـــة جـــدا مـــن حيـــث ال

الحضور للمحاضرات في الوقت المحدد في ضوء المعـايير القياسـية، والـذي يؤكـد انضـباط 
أعضـاء هيئـة التـدريس وســيادة الرقابـة الذاتيـة لــديهم، وهـو مـا يــنعكس علـى الطلبـة وســعيهم 
ـــة االنضـــباط فهـــي تمثـــل اهـــدارا للمـــوارد البشـــرية وجهـــود  ـــزام، أمـــا قل نحـــو االنضـــباط وااللت

 .ئة التدريسأعضاء هي
بدرجـــة مرتفعـــة أيضـــا واحتلـــت المراتـــب األولـــى ( 9، 4،  93) وجـــاءت العبـــارات 

لتؤكـــد علــــى أن العينـــة يــــدركون أهميـــة المرونــــة فــــي التعامـــل مــــع الطـــالب، والتعامــــل مــــع 
الطــــالب بأمانــــة وشــــفافية ووضــــوح ، والظهــــور بمظهــــر الئــــق أمــــام الطلبــــة أثنــــاء الموقــــف 

( 93)بينمــا كشــف الواقــع أن العبــارة ( 9، 4)ين التعليمــي، واتفقــت درجــة الواقــع فــي العبــارت
جـــاءت بدرجـــة متوســـطة؛ ممـــا يعنـــي أن هنـــاك بعـــض االخـــتالف فـــي تفســـير المرونـــة فـــي 
التعامل مع الطالب ؛ فقد يراها البعض التعامل بروح القـانون وبدرجـة مـن اإلنسـانية ، وقـد 

 . يراها آخرون أنها نوع من التساهل
لمراتـــب األخيــرة  فـــي درجـــة الــوعي فهـــي العبـــارات أمــا العبـــارات التـــي جــاءت فـــي ا

لتؤكــد أن العينــة تــرى أن الحــرص علــى تلبيــة احتياجــات ورغبــات الطــالب ( 3، 94، 92)
والزمالء بدقة واهتمام، والتعـاون مـع الـزمالء مـن أجـل تحسـين أداء الطـالب، وامـتالك روح 

ات المطلوبة لكل أعضاء هيئة المبادرة والنزعة إلى التجريب والتجديد قد ال تكون من الكفاي
التدريس، وقد جاءت تلك العبارات في مراتب متأخرة أيضا فـي درجـة الممارسـة، وقـد تعـزي 
تلك النتيجة إلى أن أفراد العينة قد يعتقدون أن تلك الكفايات قد تكـون مطلوبـة مـن الـبعض 

 .يرهاممن يعملون في اللجان المختلفة، كلجنة اإلرشاد األكاديمي ، والجودة وغ
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 :بالنسبة لمحور الكفايات المهنية  -ب
 استجابات أفراد عينة الدراسة المتعلقة بمحور الكفايات المهنية( 3)يوضح جدول 

 (3)جدول 
 استجابات أفراد عينة الدراسة المتعلقة بمحور الكفايات المهنية

 العبـــــــــــــــــارة م

 درجة الممارسة درجة الوعي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

المتوسط  الترتيب
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 الترتيب

1 
يطور من األنشطة والبرامج 

الالزمة لتحسين تعلم الطالب في 
 .ضوء المعايير القياسية 

 3 متوسطة 1201 3200 13 مرتفعة 1213 3230

0 
يساعد الطلبة على توظيف ما 
 .يتعلمونه في حياتهم العملية 

 11 متوسطة 1200 0233 11 مرتفعة 1233 3233

3 
يدير األنشطة التعليمية بكل 

كفاءة واقتدار في ضوء المعايير 
 القياسية

 3 متوسطة 1203 3200 13 مرتفعة 1203 3233

3 
يراعي الفروق الفردية بين 
الطالب ويحدد مواطن القوة 

 .والضعف لديهم
 10 متوسطة 1230 0233 3 مرتفعة 0233 3213

3 
يفهم الضوابط واألنظمة المختلفة 

 .التي تحكم العمل الجامعي 
 3 مرتفعة 1233 3230 3 مرتفعة جدا 1200 3230

يتمتع بقدرة عالية على االبتكار  3
 .والتجديد وتقبل األفكار 

 13 متوسطة 0230 0230 13 مرتفعة 1233 3230

3 
في يوظف التقنيات الحديثة 

مجال تخصصه في ضوء 
 .المعايير القياسية

 3 مرتفعة 1233 3233 3 مرتفعة 1203 3213

3 

يضع البرامج المناسبة التي 
تالئم المستويات المختلفة 
للطلبة في ضوء المعايير 

 .القياسية

 10 متوسطة 1213 0233 13 مرتفعة 1203 3233

3 
يعمل على تطوير خططه في 

للمعايير تدريس المقررات وفقا 
 القياسية

 13 متوسطة 1230 0231 3 مرتفعة 1233 3200

يطلع على بعض التجارب  10
العالمية في تطوير المناهج 

 13 متوسطة 1230 0230 13 مرتفعة 1230 3233
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 العبـــــــــــــــــارة م

 درجة الممارسة درجة الوعي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
المتوسط  الترتيب الممارسة

 الحسابي
االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الترتيب الممارسة

 .واألداء 

11 
يقّوم تعلم الطلبة تقويما مستمرا 

 .في ضوء المعايير القياسية 
 3 مرتفعة 1230 3233 10 مرتفعة 1233 3233

يتمكن من مهارات إدارة الموقف  10
 .التعليمي بشكل فعال وقياسي

 3 متوسطة 1233 3211 10 مرتفعة 1233 3230

13 
يحرص على التنمية المهنية في 

مجال تخصصه في ضوء 
 .المعايير القياسية 

 13 متوسطة 1233 0233 3 مرتفعة 1231 3200

13 

يوظف أساليب تدريس متعددة 
 –تفكير إبداعي  –تعلم نشط )

لمقابلة ...( تفكير ناقد 
االحتياجات التعليمية المختلفة 

 للطلبة

 13 متوسطة 1233 0233 3 مرتفعة جدا 1213 3200

13 
يتقن مهارات البحث العلمي 
المتصل بمادة تخصصه في 

 .ضوء المعايير القياسية
 0 مرتفعة جدا 1203 3233 1 مرتفعة جدا 0230 3233

13 
تخصصية كافية  يمتلك معرفة

حول كيفية توصيل المعرفة 
 .للمتعلمين 

 1 مرتفعة جدا 1203 3230 0 مرتفعة جدا 0233 3230

يتمكن من المحتوى العلمي في  13
 .مجال تخصصه

 3 مرتفعة جدا 0233 3233 3 مرتفعة جدا 0230 3230

  متوسطة 1203 3203  مرتفعة 1200 3233 الدرجـــــــة الكليــــــــة

ويشير الجدول السابق إلى ارتفاع وعي أفراد العينة بالكفايات المهنية؛ حيث حصلت على 
، وتعد تلك النتيجة مهمة ؛ حيث يحتاج عضو هيئة التدريس إلى (2،22)متوسط حسابي 

المعرفة الصحيحة بالمهنة ، وأصولها، وأوضاعها، ومسئولياتها، وأدوار عضو هيئة 
من ذلك جاءت درجة ممارسة أفراد العينة لتلك الكفايات التدريس تجاهها، وعلى الرغم 

؛ مما يعني أن هناك بعض االختالف بين درجة وعي (2،35)متوسطة، بمتوسط حسابي 
أعضاء هيئة التدريس وواقع ممارستهم لتلك الكفايات؛ وقد تعزي تلك النتيجة إلى أن العينة 

ية ، قد ترجع إلى ضخامة ترى أن هناك بعض الصعوبات في ممارسة الكفايات المهن
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المسئوليات الملقاة على عاتقهم سواء ما يتعلق بزيادة العبء التدريسي، أو الجانب البحثي 
 .، أو خدمة المجتمع ، أو غيرها من مسئوليات

بدرجة مرتفعة ( 94،  5،  92،  92، 95)العبارات ( حيث الوعي)وجاءت من  
العينة يدركون أهمية اتقان عضو هيئة  واحتلت المراتب األولى لتؤكد على أن2  جدا

التدريس لمهارات البحث العلمي المتصل بمادة تخصصه في ضوء المعايير القياسية، 
وامتالكه معرفة تخصصية كافية حول كيفية توصيل المعرفة للمتعلمين، وتمكنه من 

لعمل المحتوى العلمي في مجال تخصصه، وفهمه الضوابط واألنظمة المختلفة التي تحكم ا
الجامعي، وكلها من المهام األساسية والضرورية لعضو هيئة التدريس؛ ألنها تعد من 
وظائفه األساسية، والتي يتمكن من خاللها من المساهمة في تحقيق أهداف الجامعة، 
وتلبية احتياجات الطلبة، ولقد جاءت تلك العبارات في المراتب األربع األولى من حيث 

، والذي يعني سعي أعضاء هيئة التدريس التقان (يب العباراتمع اختالف ترت)الواقع 
العمل، وارتفاع وعيهم وممارستهم لمجاالت تخصصهم، وهو ما يسهم في نجاحهم في 

 .أعمالهم

أما العبارات التي جاءت في المراتب األخيرة  في درجة الوعي فهي العبارات 
مع )أيضا في درجة الممارسة  ، وقد جاءت تلك العبارات في مراتب متأخرة( 2، 2، 90)

؛ لتؤكد أن العينة تدرك بدرجة أقل أهمية االطالع على بعض (اختالف ترتيب العبارات
التجارب العالمية في تطوير المناهج واألداء ، والتمتع بقدرة عالية على االبتكار والتجديد 

ناهج ليست من وتقبل األفكار، وقد تعزي تلك النتيجة رؤية أفراد العينة أن تطوير الم
مسئولياتهم األساسية وأن هناك لجان لهذا األمر، وهذه ليست نتيجة واقعية حيث يقوم 
عضو هيئة التدريس حيث كتابة تقرير المقرر بعرض رؤيته لتطوير المنهج واألداء، كما 
يضع خطة للتحسين للعام القادم، كما أن القدرة على التجديد واالبتكار مطلوبة لدى 

التدريس حتى ال يكون أداؤه روتينيا، ويستطيع تحفيز الطلبة نحو اإلنجاز  أعضاء هيئة
يدير األنشطة التعليمية بكل كفاءة )والتحصيل واإلبداع، ومن الغريب حصول العبارة 

ن جاءت في  –على مرتبة متأخرة في درجة الوعي ( واقتدار في ضوء المعايير القياسية وا 
حيث أنها من الكفايات المهمة لعضو هيئة  -ة في الواقعالمرتبة التاسعة في درجة الممارس
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التدريس؛ لنقل الطلبة من ثقافة التذكر إلى ثقافة اإلبداع، كما أن األنشطة جزء من المنهج 
التعليمي، وهي مكملة له، وتسهم في تكوين الشخصية المتكاملة للطلبة ، والكشف عن 

 . ميولهم ومهاراتهم وقدرتهم على اإلنجاز الدراسي

 :بالنسبة لمحور الكفايات االجتماعية -ج
 استجابات أفراد عينة الدراسة المتعلقة بمحور الكفايات االجتماعية( 3)يوضح جدول 

 (3)جدول 
 استجابات أفراد عينة الدراسة المتعلقة بمحور الكفايات االجتماعية

 م

 العبـــــــــــــــــارة

 درجة الممارسة درجة الوعي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

التر 
تي
 ب

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الترتيب الممارسة

يصغي جيدا أثناء التفاعل اللفظي  1
 .مع اآلخرين 

 3 مرتفعة 1201 3230 0 مرتفعة 0233 3203

يساعد الطلبة في حل مشكالتهم  0
 .الشخصية 

 10 متوسطة 1230 0230 3 مرتفعة 1230 3233

يفهم طبيعة سلوكيات الطلبة  3
 .ودوافعهم ورغباتهم 

 11 متوسطة 1203 0230 13 متوسطة 1203 3203

يعقد اجتماعات لبحث المشكالت  3
 .التي تواجه الطلبة 

 10 مرتفعة 1233 3230
 13 متوسطة 1233 0231

يراعي الشخصيات المختلفة للطلبة  3
 .عند التعامل 

 3 مرتفعة 1213 3233 3 مرتفعة 1213 3233

يحرص على التعاون التام مع جميع  3
 أفراد الكلية مراعيا ظروف الجميع 

 3 مرتفعة 1230 3233
 3 متوسطة 1203 3200

يتواصل مع المجتمع الخارجي من  3
خالل تفهمه للعادات والتقاليد التي 

 .يمارسونها 

 3 مرتفعة 1233 3233
 10 متوسطة 1231 0233

يلم بمهارات بناء فرق العمل  3
نجاحه في ضوء المعايير  الجماعي وا 

 .القياسية

 11 مرتفعة 1203 3233
 3 متوسطة 1210 3203

يستطيع بناء شراكات ناجحة مع  3
األسرة والمجتمع المحلي في ضوء 

 .الضوابط المحددة 

 13 متوسطة 1230 3203
 13 متوسطة 1233 0230

 13 متوسطة 1230 0230 13 متوسطة 1203 3230بأولياء يعمل على االتصال الدائم  10
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 م

 العبـــــــــــــــــارة

 درجة الممارسة درجة الوعي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

التر 
تي
 ب

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الترتيب الممارسة

 .األمور فيما يتعلق بأبنائهم 
يقيم عالقات طيبة مع الطلبة  11

 .والزمالء والمجتمع المحلي 
 13 مرتفعة 0233 3233

 3 مرتفعة 0233 3233

يوجه طالبه إلى ممارسة األنشطة  10
 .التي يحبونها 

 3 متوسطة 0233 3203 10 مرتفعة 0233 3233

يتفهم بعمق مهامه تجاه مجتمعه  13
 وأمته عن طريق المواقف التعليمية 

 0 مرتفعة 0230 3233 3 مرتفعة 0233 3233

يسهم مساهمة فاعلة في تطوير  13
 . المجتمع المحلي والبيئة المحيطة

 م10 متوسطة 1230 0233 3 مرتفعة 1233 3233

يلتزم بالقيم الدينية واألعراف  13
 االجتماعية والجامعية 

مرتفعة  1203 3203
 جدا

 1 مرتفعة 1233 3233 1

يتعامل مع زمالئه إلنجاح عملية  13
 .التعليم والتعلم 

 3 مرتفعة 1233 3201
 3 مرتفعة 1233 3233

  متوسطة 1203 3233  مرتفعة 1203 3230 الدرجـــــــة الكليــــــــة
 

الجدول السابق إلى ارتفاع وعي أفراد العينة بالكفايات االجتماعية؛ حيث ويشير 
، وتعد تلك النتيجة جيدة؛ حيث يحتاج عضو هيئة (2،20)حصلت على متوسط حسابي 

التدريس إلى المعرفة الكافية بثقافة المجتمع ، واستيعاب المفاهيم االجتماعية المختلفة، 
دراك أدواره المختلفة تجاه المجتمع الجامعي، والمجتمع المحلي، وعلى الرغم من ذلك  وا 

؛ مما (2،22)جاءت درجة ممارسة أفراد العينة لتلك الكفايات متوسطة، بمتوسط حسابي 
يعني أن هناك بعض االختالف بين درجة وعي أعضاء هيئة التدريس وواقع ممارستهم 

ضاء هيئة التدريس بالتفاعل مع لتلك الكفايات؛ وقد تعزي تلك النتيجة إلى قلة اعتناء أع
المجتمع المحلي، أو أنهم يركزون على المجتمع الجامعي بدرجة أكبر من المجتمع 

 .المحلي

علـى المرتبـة األولـى مـن حيـث ( 95)واتفقت آراء أفراد العينة على حصول العبارة 
ــــالقيم  ــــة االلتــــزام ب ــــة ألهمي ــــى إدراك أفــــراد العين ــــدل عل ــــوعي والممارســــة، لت ــــة درجــــة ال الديني



 جامعة جنوب الوادى –كلية التربية بالغردقة  –مجلة العلوم التربوية 
======================================================= 

---------------------------------------------------------------------------- 
 0000يناير                         -333                            - (1)العدد ( 3)المجلد 

 

واألعــراف االجتماعيــة والجامعيــة ، وأنهــم يمارســون تلــك القــيم فــي الواقــع؛ مــن أجــل القيــام 
مــل مــع الطلبــة أو الــزمالء أو ابالعمليــة التعليميــة علــى أفضــل وجــه ممكــن، ســواء فــي التع

  .جميع أفراد المجتمع الجامعي
بدرجــة مرتفعــة وفــي المراتــب المتقدمــة مــن حيــث ( 92، 92، 9)وجــاءت العبــارات 

مــع اخــتالف )درجــة الــوعي، كمــا جــاءت فــي المراتــب المتقدمــة أيضــا مــن حيــث الممارســة 
؛ لتؤكــد اتفــاق آراء أفــراد العينــة مــن حيــث الــوعي والممارســة علــى أهميــة (ترتيــب العبــارات

ع اآلخرين، حيث يسهم اإلصغاء الجيد لآلخـرين فـي االصغاء جيدا أثناء التفاعل اللفظي م
مكانـاتهم، وزيـادة ثقـة لآلخـرين فـي  معرفة قـدراتهم ورفـع معنوياتهـا، والكشـف عـن مـواهبهم وا 

ــيم والــتعلم فــي إيجــاد مجتمــع  ءأنفســهم، كمــا يســهم التعامــل مــع الــزمال إلنجــاح عمليــة التعل
للمهــام تجـاه المجتمــع واألمــة عــن  جـامعي إيجــابي بعيــدا عـن االنحرافــات ، أمــا الفهـم بعمــق

طريق المواقف التعليمية فمن شأنه أن يعمل على االهتمـام بقضـايا المجتمـع، وحمايتـه مـن 
 .األخطار، وزيادة حب الوطن لدى األفراد

فـــي المراتـــب األخيـــرة مـــن حيـــث درجـــة الـــوعي ( 2، 1، 90)كمـــا جـــاءت العبـــارات 
ي مراتــــب متــــأخرة أيضــــا فــــي درجــــة وهــــي بدرجــــة متوســــطة، وقــــد جــــاءت تلــــك العبــــارات فــــ

؛ لتؤكـد أن هنـاك بعـض القصـور فـي درجـة الـوعي (مع اختالف ترتيب العبارات)الممارسة 
والممارســـة فـــي عمليـــة اتصـــال أعضـــاء هيئـــة التـــدريس الـــدائم بأوليـــاء األمـــور فيمـــا يتعلـــق 

دة، بأبنائهم، وبناء شراكات ناجحـة مـع األسـرة والمجتمـع المحلـي فـي ضـوء الضـوابط المحـد
وقـــد تعـــزي تلـــك النتيجـــة إلـــى وجـــود فجـــوة بـــين أعضـــاء هيئـــة التـــدريس وأوليـــاء األمـــور، أو 

المحلي في تحقيـق أهـداف العمليـة التعليميـة، أو كثـرة  عضعف الوعي بدور األسرة والمجتم
صــــيرا فــــي الــــوعي قانشــــغال األســــر وضــــعف اهتمامهــــا بمســــتوى أبنائهــــا، كمــــا أن هنــــاك ت

عـة سـلوكيات الطلبـة ودوافعهـم ورغبـاتهم، وقـد تعـزي تلـك النتيجـة والممارسة لعمليـة فهـم طبي
إلــى زيــادة العــبء التدريســي ألعضــاء هيئــة التــدريس، أو زيــادة عــدد الطلبــة فــي المحاضــرة 
والـــذي ال يمـــنحهم الفرصـــة لمتابعـــة جميـــع الطلبـــة والبحـــث فـــي ســـلوكياتهم ودوافعهـــم نحـــو 

 . التصرفات والسلوكيات المخلفة



الكفايات التربوية لدى أعضاء هيئة التدريس ببعض كليات جامعة الطائف  في ضوء بعض المعايير 
 القياسية

------------------------------------------------------------------------------------------------ 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 0000يناير                         -333                            - (1)العدد ( 3)المجلد 
 

 :ور الكفايات الثقافيةبالنسبة لمح -د
 استجابات أفراد عينة الدراسة المتعلقة بمحور الكفايات الثقافية( 3)يوضح جدول 

 (3)جدول 
 استجابات أفراد عينة الدراسة المتعلقة بمحور الكفايات الثقافية

 م

 العبـــــــــــــــــارة

 درجة الممارسة درجة الوعي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
الممار 
 سة

التر 
تي
 ب

المتوسط 
 الحسابي

االنحرا
ف 

 المعياري

درجة 
الممارس

 ة

الترتي
 ب

يعرف أهم مشكالت المجتمع السعودي  1
 وكيفية االستفادة من تخصصه في حلها

 13 متوسطة 1231 0230 3 مرتفعة 1233 3230

 10 مرتفعة 1203 0233 3 مرتفعة 1233 3233 .يلم بأحد اللغات األجنبية  0
يداوم على االطالع على أهم المصادر  3

المتاحة 2 وما تبثه وسائل اإلعالم 
 .الداخلية والخارجية 

 10 مرتفعة 1233 3233
 3 مرتفعة 1200 3203

يعي بدور التربية في صنع التقدم  3
 .بالمجتمع السعودي 

 3 مرتفعة 0233 3233 3 مرتفعة 0233 3201

واسع االطالع في مجال عمله ولديه  3
 رؤية استراتيجية في مجال عمله 

 3 مرتفعة 0233 3203
 3 مرتفعة 0233 3230

يوجه الطالب للدراسة المستقبلية 2  3
 وفرص العمل المتاحة في سوق العمل

 3 متوسطة 1213 0233 10 مرتفعة 1231 3233

يستخدم المعرفة العلمية والتربوية  3
المشكالت التربوية في المجتمع لمواجهة 
 .السعودي 

 3 مرتفعة 1233 3233
 13 متوسطة 1230 0233

يكّون مجتمعات معرفية تخصصية للطلبة  3
 على شبكة االنترنت 

 13 متوسطة 1233 0231 13 متوسطة 1233 3213

يربط ثوابت الدين اإلسالمي بموضوعات  3
 .مادة التخصص 

مرتفعة  0233 3201
 جدا

0 
 0 مرتفعة 1200 3233

ينمي حب الوطن في نفوس طلبته  10
 .بخدمته والعمل من أجل تقدمه 

 3 مرتفعة 1203 3233 3 مرتفعة 1200 3213

يمتلك القدرة على التفسير الصحيح  11
 .لألحداث الجارية في الوطن 

 3 مرتفعة 1233 3213
 13 متوسطة 1233 0233

يتقن توعية طلبته بأهمية التعايش مع  10
 .التعددية الثقافية 

 11 متوسطة 1230 0233 11 مرتفعة 1233 3233

يطلع على الثقافات العالمية المختلفة   13
 .لالستفادة منها في تخصصه

 13 مرتفعة 1230 3233
 10 متوسطة 1233 0233
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 م

 العبـــــــــــــــــارة

 درجة الممارسة درجة الوعي

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
الممار 
 سة

التر 
تي
 ب

المتوسط 
 الحسابي

االنحرا
ف 

 المعياري

درجة 
الممارس

 ة

الترتي
 ب

يتعامل بإيجابية مع المتغيرات  13
والمستجدات بما يتوافق مع فلسفة 

 . التعليم الجامعي في المملكة

 13 مرتفعة 1233 3233
 3 متوسطة 1203 3201

يمتلك مرونة في التفكير تسمح له بتقبل  13
كل جديد مهم ومفيد إلثراء العملية 

 .التعليمية 

13 مرتفعة 1233 3233
 3 مرتفعة 1213 3230 م

يتمكن من مهارات ووسائل دعم الطالب  13
األكاديمي واالجتماعي والمشاركة بفاعلية 

 .في أنشطتها 

مرتفعة  0233 3230
 جدا

1 
3230 0233 

مرتفعة 
 1 جدا

  متوسطة 1203 3213  مرتفعة 1203 3233 الدرجـــــــة الكليــــــــة
 

الثقافية؛ حيث  ويشير الجدول السابق إلى ارتفاع وعي أفراد العينة بالكفايات
، وتعد تلك النتيجة جيدة؛ حيث يحتاج عضو هيئة (2،05)حصلت على متوسط حسابي 

التدريس إلى أن يكون واسع االطالع، يواكب كل جديد، لديه خبرة ثقافية كبيرة، يتواصل 
مع اآلخرين بكفاءة، ويتفهم العادات والتقاليد التي يمارسها المجتمع، وعلى وعي بأهمية 

مع الثقافات المتعددة، والتعامل بإيجابية مع المتغيرات المعاصرة، وعلى الرغم من التعايش 
؛ (2،92)ذلك جاءت درجة ممارسة أفراد العينة لتلك الكفايات متوسطة، بمتوسط حسابي 

مما يعني أن هناك بعض االختالف بين درجة وعي أعضاء هيئة التدريس وواقع 
لك النتيجة إلى قلة انفتاح أعضاء هيئة التدريس على ممارستهم لتلك الكفايات؛ وقد تعزي ت

الحضارات األخرى، واالنسجام مع المتغيرات العالمية؛ نتيجة تركيزهم على التخصص 
الذي يدرسونه، واستخدام طرق التدريس المالئمة، وذلك على الرغم من أهمية توسيع 

غيراته والتي تنعكس إيجابيا التصورات الثقافية ألعضاء هيئة التدريس في فهمهم للعالم ومت
 .على الطلبة وتنمية رصيدهم الثقافي 

علــــى المراتــــب ( 90، 1، 92)واتفقــــت آراء أفــــراد العينــــة علــــى حصــــول العبارتــــان 
األولـــى مـــن حيـــث درجـــة الـــوعي والممارســـة، لتـــدل علـــى إدراك أفـــراد العينـــة ألهميـــة تمكـــن 
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ديمي واالجتمـاعي والمشـاركة عضو هيئة التدريس من مهـارات ووسـائل دعـم الطـالب األكـا
بفاعليــة فــي أنشــطتها، وذلــك لتقــديم المســاعدة للطلبــة فــي حــل مــا يــواجههم مــن مشــكالت، 
وتقديم الدعم للفئات الخاصة سواء الموهوبين أو المعاقين أو المتعثرين، كما يؤكـدون علـى 
ربـط ثوابــت الــدين اإلسـالمي بموضــوعات مــادة التخصـص، وتنميــة حــب الـوطن فــي نفــوس 

وذلــك لتقويــة االعتقــاد الناضــج الســليم فــي نفــوس  طلبتــه بخدمتــه والعمــل مــن أجــل تقدمــه ،
الطلبــة والســير فــي الطريــق المســتقيم الــذي يبعــدهم عــن الضــالل والمعصــية، ويرشــدهم إلــى 

للـوطن ، والـدفاع عنـه، وحفـظ أمنـه واسـتقراره، ولقـد جـاءت  نور الهداية، والوالء واالخـالص
تلــك العبــارات فــي المراتــب األولــى أيضــا فــي درجــة الممارســة؛ لتؤكــد علــى أن هنــاك توافقــا 

 .لدى أفراد العينة في درجة الوعي ومممارساتهم في الواقع
فقــــد جــــاءت فــــي المراتــــب األخيــــرة فــــي درجــــة ( 0، 94، 95،  92)أمــــا العبــــارات 

ي؛ لتؤكد على أن العينة تضع تلك العبارات ليس من األولويـات ، مـن حيـث االطـالع الوع
على الثقافات العالمية المختلفة  لالستفادة منها في تخصصه، وامتالك  مرونة في التفكير 
ـــة مـــع  ـــة، والتعامـــل بإيجابي ـــراء العمليـــة التعليمي ـــه بتقبـــل كـــل جديـــد مهـــم ومفيـــد إلث تســـمح ل

ــــيم الجــــامعي فــــي المملكــــة، وتكــــوين  المتغيــــرات والمســــتجدات بمــــا يتوافــــق مــــع فلســــفة التعل
مجتمعـــات معرفيـــة تخصصـــية للطلبـــة علـــى شـــبكة االنترنـــت، وجـــاءت تلـــك العبـــارات فـــي 

فــي درجــة الممارســة أي أنهــا مختلفــة فــي درجــة الممارســة ؛ (  95، 0، 2،  93)المراتــب 
كــد أنهــم يمارســون مرونــة فــي جــاءت فــي المرتبــة السادســة فــي الممارســة؛ لتؤ ( 95)فالعبــارة 

التفكيــر بشــكل عملــي أكثــر مــن درجــة وعــيهم بــذلك، وقــد تعــزي تلــك النتيجــة إليمــانهم بــأن 
المرونــة مهــارة مهمــة تخــرجهم عــن األفكــار التقليديــة، وتفــتح آفــاق جديــدة لحــل المشــكالت، 

عينــة فـي المرتبـة الثامنـة مـن حيـث الممارسـة؛ لتؤكـد علـى رؤيـة ال( 94)كمـا جـاءت العبـارة 
أنهـم يتعــاملون بإيجابيــة مـع المتغيــرات والمســتجدات بمـا يتوافــق مــع فلسـفة التعلــيم الجــامعي 
في المملكة بشـكل تطبيقـي أكثـر مـن الجانـب النظـري ، وقـد تعـزي تلـك النتيجـة إلـى ارتفـاع 

 . سعة أفق العينة، وبلورة رؤى جديدة للتعامل مع الطلبة
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 :ةبالنسبة لمحور الكفايات األخالقي -ه

 استجابات أفراد عينة الدراسة المتعلقة بمحور الكفايات األخالقية( 3)يوضح جدول 
 (3)جدول 

 خالقيةاستجابات أفراد عينة الدراسة المتعلقة بمحور الكفايات األ
 م

 العبـــــــــــــــــارة
 درجة الممارسة درجة الوعي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

الترتي
 ب

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

 الترتيب

يتمتع بأخالقيات مهنية عالية  1
. 

 11 مرتفعة 0233 3200
 10 مرتفعة 0233 3233

ينمي الوازع الديني والقيم  0
األخالقية في التعامل مع 

 .الطلبة 

 13 مرتفعة 1233 3233
 13 مرتفعة 1233 3231

إعطاء كل ذي يؤمن بمبدأ  3
 .حق حقه 

 3 مرتفعة 1203 3203
 10 مرتفعة 1203 3233

يجيب عن استفسارات الطالب  3
 .بصدر رحب 

 11 مرتفعة 1203 3233 10 مرتفعة 1213 3203

يتسم بالعدالة في تقدير  3
 .درجات الطالب 

 1 مرتفعة جدا 0230 3233
3233 0233 

مرتفعة 
 1 جدا

يتجنب السخرية واالستهزاء  3
 .بالطلبة ويمتدح إنجازاتهم 

مرتفعة  1203 3200 3 مرتفعة جدا 0233 3230
 جدا

3 

يتمتع بالتواضع العلمي في  3
 .التعامل مع الطلبة 

 0 مرتفعة جدا 0233 3231
3233 0230 

مرتفعة 
 0 جدا

يبني عمله على أساس  3
 .الصدق 

مرتفعة  1203 3203 3 مرتفعة جدا 0231 3230
 جدا

3 

بالتعامل اإلسالمي وفق يلتزم  3
المبادئ األخالقية داخل 

 الجامعة وخارجها

 0 مرتفعة جدا 0233 3231
مرتفعة  0230 3233

 جدا
3 

يشجع العالقات الطيبة بين  10
 الطالب 

 3 مرتفعة 1203 3213 3 مرتفعة جدا 1203 3203

يشجع طبلته على تطبيق القيم  11
 .والمثل العليا 

 13 مرتفعة 1233 3233
 13 متوسطة 1233 0233

يلتزم بآداب المهنة وأخالقيات  10
 .البحث العلمي

مرتفعة  0231 3201 3 مرتفعة جدا 0233 3233
 جدا

3 

 13 ضعيفة 1233 0233 10 مرتفعة 1233 3233يتابع الطلبة الموهوبين  13
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 م
 العبـــــــــــــــــارة

 درجة الممارسة درجة الوعي
المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الممارسة

الترتي
 ب

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

درجة 
 الترتيب الممارسة

ويشجعهم على اإلبداع والتميز 
. 

يتابع الطلبة المتأخرين دراسيا  13
 .أوضاعهم ويعالج 

 3 مرتفعة 1203 3213
 13 متوسطة 1231 0233

يحرص على أن يكون قدوة  13
 .لآلخرين 

 3 مرتفعة 1213 3233 3 مرتفعة جدا 1203 3203

يبث روح الوالء واالنتماء لدى  13
 .طالبه 

 3 مرتفعة 0233 3211 م3 مرتفعة جدا 0233 3233

مرتفهة  1203 3200 الدرجـــــــة الكليــــــــة
 جدا

  مرتفعة 1213 3233 

 
ويشير الجدول السابق إلى ارتفاع وعي أفراد العينة بالكفايات األخالقية؛ حيث 

 ، وتعد تلك النتيجة متميزة؛ حيث أن الكفايات(4،30)حصلت على متوسط حسابي 
األخالقية في غاية األهمية لتحقيق عملية تعليمية على أفضل وجه ممكن؛ من أجل 
توظيف تلك الكفايات األخالقية في التعامل مع الطلبة، وجميع المعنيين، كما جاءت درجة 
ممارسة أعضاء هيئة التدريس لتلك الكفايات بدرجة مرتفعة؛ وهو ما يؤكد اهتمام أفراد 

 . قية؛ لمساهمتها في تحقيق األهداف التعليمية بدرجة إيجابية العينة بالكفايات األخال

في المراتب األولى من حيث درجة الوعي ، ( 0،  1، 2، 5)وجاءت العبارات 
مع اختالف  –كما جاءت تلك العبارات في المراتب األولى أيضا من حيث الممارسة 

بالعدالة في تقدير درجات لتؤكد على رؤية أفراد العينة أنهم يتسمون  -ترتيب العبارات
الطالب، ويتمتعون بالتواضع العلمي في التعامل مع الطلبة، ويلتزمون بالتعامل اإلسالمي 
وفق المبادئ األخالقية داخل الجامعة وخارجها، ويبنون عملهم على أساس الصدق، وقد 

د مميزا تعزي تلك النتيجة إلى إيمان أفراد العينة بتلك الكفايات؛ حيث أنها تجعل الفر 
وموضع تقدير واحترام، كما أنها تبعدهم عن الظلم والتفرقة بين الطلبة، وهو ما يمكن 

عطائهم كافة حقوقهم  .    أعضاء هيئة التدريس من التعامل باحترام مع الطلبة وا 
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وقد ( 3، 99)أما العبارات التي جاءت متأخرة من حيث الوعي فهي العبارات 
رتبتين الخامسة عشرة والثالثة عشرة من حيث درجة جاءت هاتان العبارتان في الم

في المرتبة الثانية عشرة من حيث الوعي، جاءت تلك ( 92)الممارسة، كما جاءت العبارة 
لتدل على أن هناك تقصيرا ( بدرجة ضعيفة)العبار في المرتبة األخيرة من حيث الممارسة 

ين وتشجيعهم على اإلبداع يئة التدريس في متابعة الطلبة الموهوبهمن جانب أعضاء 
والتميز ، وقد تعزي تلك النتيجة إلى اعتقاد أفراد العينة أنه ليس من مسئولياتهم متابعة 
الموهوبين من الطلبة حيث هناك مركز لإلبداع بالجامعة هو المنوط به اكتشاف المبدعين 

 .  معنويا ومادياوالموهوبين وتنمية مواهبهم وتشجيعهم على المتابعة واالستمرار ، ودعمهم 

أعضــاد ذات الداللــة اإلحصــائية بــين آراء وتصــورات عينــة وللكشــف عــن الفــروق 
، والتــي   الكفايــات التربويــة فــي ضــوء المعــايير القياســيةدرجــة تــوفر حــول  هيئــة التــدريس 

، تـم تحليـل اسـتجابات عينـة الدراسـة وفقـا لألبعـاد المختلفـة ، ترجع لمتغيرات النوع ، الكلية 
 : وهذا ما سيتم تناوله في اآلتي

درجة وعي أعضاء هيئة للتعرف على الفروق بين استجابات أفراد العينة حول  -9
، وفقا لمتغير الجنس ، تم استخدام التدريس بالكفايات التربوية في ضوء المعايير القياسية

في المقارنة بين  Independent Samples T-Testمجموعات المستقلة لل( ت)اختبار 
 :متوسط استجابات عينة الدراسة ،  فكانت النتائج كما هي موضحة بالجدول التالي 

درجة وعي حول ( الطلبة)داللة الفروق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة  (2)جدول 
 ، وفقا لمتغير الجنسالتربوية في ضوء المعايير القياسية  أعضاء هيئة التدريس بالكفايات

المتوسط  العدد الطلية البعد
 الفروق مستوى الداللة (ت)قيمة  الحسابي

الكفايات 
 الشحصية

 30233 33 ذكور
 ال توجد فروق 02313 02333

 31233 33 إناث
الكفايات 
 المهنية

 33233 33 ذكور
12133 02333 

 ال توجد فروق
 33233 33 إناث

الكفايات 
 االجتماعية

 33233 33 ذكور
02313 02333 

 ال توجد فروق
 33233 33 إناث
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 العدد الطلية البعد
المتوسط 
 الفروق مستوى الداللة (ت)قيمة  الحسابي

الكفايات 
 الثقافية

 3233 33 ذكور
02333 02303 

 ال توجد فروق
 3213 33 إناث

الكفايات 
 األخالقية

 33233 33 ذكور
12033 02030 

 توجد فروق
 31203 33 إناث

 033213 33 ذكور الكليالمجموع 
12013 02331 

 ال توجد فروق
 030233 33 إناث

فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات ويتضح من الجدول السابق عدم وجود 
؛ مما يعني تشابه آراء أفراد (ما عدا الكفايات األخالقية)عينة الدراسة في جميع المحاور 

ناث)العينة  للكفايات الشخصية والمهنية واالجتماعية والثقافية، في درجة تقديرهم ( ذكور وا 
وأن الجنس ليس له تأثير في وعي أعضاء هيئة التدريس بالكفايات التربوية؛ مما يدل 
على رغبتهم في امتالك تلك الكفايات حتى يمكنهم القيام بأعمالهم على الوجه األمثل، كما 

في الكفايات األخالقية ، ( 0،05)يالحظ وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 
والفروق لصالح الذكور الذين يدركون أكثر من اإلناث أهمية الكفايات األخالقية في ضبط 
التوجهات الفكرية للطلبة، وقد تعزي تلك النتيجة العتقاد أعضاء هيئة التدريس الذكور 

التوجيه في أنهم يلمسون أكثر من اإلناث أن هناك أفكار ورؤى لدى الطلبة تحتاج إلى 
 .  ظل المستجدات العصرية 

وللتعرف على الفروق بين استجابات أفراد العينة حول درجة ممارستهم للكفايات  -3
" ، تم استخدام ( عدد سنوات الخبرة)التربوية في ضوء المعايير القياسية طبقا لمتغير 

لتوضيح داللة الفروق بين استجابات  One Way ANOVA" تحليل التباين األحادي 
 :العينة ، وجاءت النتائج كما يوضحها الجدول التالي
 (92)جدول 

 للفروق One Way ANOVA" تحليل التباين األحادي " نتائج اختبار 
 طبقا لعدد سنوات الخبرة( أعضاء هيئة التدريس)بين استجابات أفراد عينة الدراسة  

 مصدر التباين المحور م
درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 قيمة ف المربعات

مستوى 
 الداللة

 02030 12333 312331 130230 0 بين المجموعاتالكفايات  1
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 مصدر التباين المحور م
درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 قيمة ف المربعات

مستوى 
 الداللة

داخل  الشحصية
 المجموعات

103 33332333 302333 

0 
الكفايات 
 المهنية

 332133 1332303 0 بين المجموعات
12033 

02331 
داخل 

 المجموعات
103 33332333 302333 

3 
الكفايات 
 االجتماعية

 1332333 0332330 0 بين المجموعات
02303 

02033 
داخل 

 المجموعات
103 33032033 332303 

3 
الكفايات 
 الثقافية

 02101 02000 0 بين المجموعات
02103 

02330 
داخل 

 المجموعات
103 332330 02330 

 
الكفايات  3

 األخالقية

 1002131 0002300 0 المجموعاتبين 
32333 

02030 
داخل 

 المجموعات
103 03332330 032133 

 02303 12033 0 بين المجموعات المجموع الكلي
02001 

02333 
داخل 

 المجموعات
103 333332301 3032003 

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
استجابات العينة حول الكفايات الشخصية والمهنية واالجتماعية والثقافية ، والمجموع 
الكلي؛ مما يعني أن أفراد العينة لديهم رؤية متشابهة إلى حد كبير في تقدير واقع تلك 

د سنوات الخبرة ، مما يعني رؤية العينة أن العبرة ليست الكفايات ، بالرغم من اختالف عد
بعدد السنوات ، بل بما تتيحه تلك السنوات من مواقف وتجارب مؤثرة على األفراد تنعكس 
على أدائهم، وأن جميع أفراد العينة لديهم دراية بتلك الكفايات في أعمالهم ، نتيجة عدد 

أما فيما يتعلق . عي بالكفايات التربوية المختلفةسنوات العمل والتي أكسبتهم القدرة على الو 
، (0،05)بالكفايات األخالقية، فالمالحظ أن هناك فروقا ذات داللة إحصائية عند 

، وجاءت النتائج كما في   Scheffeولتحديد صالح الفروق تم استخدام اختبار شيفية  
 ( :92)جدول 
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 ت استجابات أفراد العينةنتائج اختبار شيفية للفروق بين متوسطا (92)جدول 
 في محور الكفايات األخالقية في ضوء عدد سنوات الخبرة

 10أقل من  الخبرة المتوسط الحسابي البعد
 سنوات

إلى أقل  10من 
 سنة  00من 

 الكفايات األخالقية

 *3203313 - سنوات 10أقل من  3020333
 00إلى أقل من  10من  3323330

 - - سنة

 - - فأكثرسنة  00 3121333

 30إلى أقل من  90من )وعينة ( سنوات 90أقل من )كانت الفروق بين عينة 
، مما يعني أن ( سنوات 90أقل من )حول محور الكفايات األخالقية لصالح العينة ( سنة

أهمية الكفايات األخالقية في تحقيق أكثر من غيرهم سنا  يدركون  األصغرتلك العينة 
حيث أن من المفروض أن طبيعية ، غير ، وقد تكون هذه النتيجة أهداف العملية التعليمية

زيادة عدد سنوات العمل يكسب الفرد خبرة أكثر، ويجعله أكثر وعيا وقدرة على تكون 
  .معرفة الكفايات المؤثرة على الطلبة واستشراف دورها

درجة ممارسة أعضاء هيئة للتعرف على الفروق بين استجابات أفراد العينة حول  -2
، وفقا لمتغير الجنس ، تم استخدام التدريس للكفايات التربوية في ضوء المعايير القياسية

في المقارنة بين  Independent Samples T-Testللمجموعات المستقلة ( ت)اختبار 
 :متوسط استجابات عينة الدراسة ،  فكانت النتائج كما هي موضحة بالجدول التالي 

درجة ممارسة أعضاء داللة الفروق بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول  (2)ول جد
 ، وفقا لمتغير الجنسهيئة التدريس للكفايات التربوية في ضوء المعايير القياسية

قيمة  المتوسط الحسابي العدد الطلية البعد
 (ت)

مستوى 
 الداللة

 الفروق

الكفايات 
 الشحصية

 31230 33 ذكور
 ال توجد فروق 02333 12033

 33231 33 إناث

 الكفايات المهنية
 33233 33 ذكور

02033 02333 
 ال توجد فروق

 33203 33 إناث
 ال توجد فروق 02103 02103 33200 33 ذكورالكفايات 
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 البعد
قيمة  المتوسط الحسابي العدد الطلية

 (ت)
مستوى 
 الداللة

 الفروق

 33230 33 إناث االجتماعية

 الكفايات الثقافية
 3233 33 ذكور

02333 02303 
 ال توجد فروق

 3213 33 إناث
الكفايات 
 األخالقية

 30233 33 ذكور
02303 02333 

 ال توجد فروق
 33231 33 إناث

 013230 33 ذكور المجموع الكلي
02303 02003 

 ال توجد فروق
 001213 33 إناث

فروق ذات داللة إحصائية بين استجابات ويتضح من الجدول السابق عدم وجود 
ناث)عينة الدراسة حول جميع المحاور؛ مما يعني تشابه آراء أفراد العينة  في ( ذكور وا 

درجة ممارستهم للكفايات المختلفة ، وقد تعزي تلك النتيجة إلى أن جميع أفراد العينة من 
أن الجنس ليس له تأثير في الذكور واإلناث يسعون إلى ممارسة جميع الكفايات التربوية، و 

تلك الممارسة، وذلك ألن ممارسة تلك الكفايات ينعكس إيجابيا على مستوى أداء أعضاء 
هيئة التدريس، ومن ثم على مستويات الطالب وزيادة رغبتهم في التعلم والدراسة، وأن 

 .يكونوا إيجابيين في المجتمع

وللتعرف على الفروق بين استجابات أفراد العينة حول درجة ممارستهم للكفايات -4
" ، تم استخدام ( عدد سنوات الخبرة)التربوية في ضوء المعايير القياسية طبقا لمتغير 

لتوضيح داللة الفروق بين استجابات  One Way ANOVA" تحليل التباين األحادي 
 :ها الجدول التاليالعينة ، وجاءت النتائج كما يوضح

 (92)جدول 
 للفروق One Way ANOVA" تحليل التباين األحادي " نتائج اختبار 

 بين استجابات أفراد عينة الدراسة طبقا لعدد سنوات الخبرة
درجات  مصدر التباين المحور م

 الحرية
مجموع 
 المربعات

متوسط 
مستوى  قيمة ف المربعات

 الداللة
1 

الكفايات 
 الشحصية

 332333 1332333 0 المجموعاتبين 
02330 

02333 
داخل 

 المجموعات
103 33032133 332033 

 02333 02030 02303 32333 0 بين المجموعاتالكفايات  0
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 مصدر التباين المحور م
درجات 
 الحرية

مجموع 
 المربعات

متوسط 
 قيمة ف المربعات

مستوى 
 الداللة

داخل  المهنية
 المجموعات

103 33332033 332003 

3 
الكفايات 
 االجتماعية

 332313 332303 0 بين المجموعات
02313 

02330 
داخل 

 المجموعات
103 30332330 332333 

3 
الكفايات 
 الثقافية

 02101 02000 0 بين المجموعات
02103 

02330 
داخل 

 المجموعات
103 332330 02330 

 
الكفايات  3

 األخالقية

 132333 302333 0 بين المجموعات
02333 

02333 
داخل 

 المجموعات
103 31032000 332313 

 32300 102300 0 المجموعاتبين  المجموع الكلي
02003 

02330 
داخل 

 المجموعات
103 333332333 3302301 

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات 
استجابات العينة حول جميع المحاور عند أي مستوى من مستويات الداللة، مما يعني أن 
أفراد العينة لديهم رؤية متشابهة إلى حد كبير في تقدير واقع تلك الكفايات ، بالرغم من 

يعني رؤية العينة أن العبرة ليست بعدد السنوات ، بل  اختالف عدد سنوات الخبرة ، مما
بما تتيحه تلك السنوات من مواقف وتجارب مؤثرة على األفراد تنعكس على أدائهم، وأن 
جميع أفراد العينة لديهم دراية بمجال عملهم ، نتيجة عدد سنوات العمل والتي أكسبتهم 

 . معايير القياسيةالقدرة على رصد واقع الكفايات التربوية في ضوء ال
 :ملخص نتائج الدراسة 

بعد عرض وتفسير ومناقشة البيانات التي تم الحصول عليها عن طريق تطبيق  
 :أداة الدراسة ، اتضحت النتائج التالية 

جاءت درجة وعي أعضاء هيئة التدريس ودرجة ممارستهم للكفايات الشخصية بدرجة  -
 .مرتفعة
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جاءت درجة وعي أعضاء هيئة التدريس بالكفايات المهنية واالجتماعية والثقافية بدرجة  -
 .مرتفعة، كما كانت درجة ممارستهم لتلك الكفايات بدرجة متوسطة

ة مرتفعة جدا، ججاءت درجة وعي أعضاء هيئة التدريس بالكفايات األخالقية بدر  -
 .فعةوكانت درجة ممارستهم لتلك الكفايات بدرجة مرت

ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول درجة  -
وعيهم بالكفايات الشخصية والمهنية واالجتماعية والثقافية، وفقا لمتغير الجنس، فيما كانت 

 .هناك فروقا حول الكفايات األخالقية ، والفروق لصالح الذكور
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول درجة  -

وعيهم بالكفايات الشخصية والمهنية واالجتماعية والثقافية، وفقا لمتغير الخبرة ، فيما كانت 
 (.سنوات 90أقل من )هناك فروقا حول الكفايات األخالقية ، لصالح العينة 

إحصائية بين متوسطات استجابات عينة الدراسة حول واقع ال توجد فروق ذات داللة  -
الكفايات التربوية لدى أعضاء هيئة التدريس في ضوء المعايير القياسية وفقا لمتغير 

 .الجنس والخبرة
 : توصيات الدراسة 

في ضوء اإلطار النظري للدراسة والنتائج التي أسفرت عنها الدراسة الميدانية 
ما التوصيات والمقترحات الالزمة لتفعيل "  والذي نصه  امسخولإلجابة عن السؤال ال

 :يوصي الباحث بما يلي "  بعض المعايير القياسية ؟ التربوية في ضوء ممارسة الكفايات
التربوية لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة؛ من خالل الندوات  نشر ثقافة الكفايات-

 .والمؤتمرات والمحاضرات وورش العمل ، وغير ذلك 
في ( الشخصية، المهنية، االجتماعية، الثقافية، األخالقية)تضمين الكفايات التربوية  -

 .تقويم أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة
ية لتعزيز الكفايات التربوية لدى أعضاء هيئة التدريس في عقد المؤتمرات المحلية والدول -

 .ضوء المستجدات التربوية المحلية والعالمية
إجراء دراسات تربوية حول تقويم الكفايات التربوية لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة  -

لنتائج والمعوقات التي تواجه أعضاء هيئة التدريس في االلتزام بالكفايات التربوية، ونشر ا
 .على أعضاء هيئة التدريس لالستفادة منها
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 .إعداد وصف وظيفي ألعضاء هيئة التدريس يتضمن الكفايات التربوية  -
وضع خطة شاملة لعقد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس من شأنها تعزيز كفاياتهم  -

 .ميةالتربوية؛ لتنمية وتطوير أدائهم بما ينعكس إيجابيا على العملية التعلي
االستفادة من قائمة الكفايات التي توصلت إليها الدراسة الحالية في تقويم الكفايات  -

 .التربوية لدى أعضاء هيئة التدريس في باقي كليات جامعة الطائف
تهيئة المناخ المناسب لرفع مستوى الكفايات التربوية ألعضاء هيئة التدريس في ضوء  -

 .المعايير القياسية
ة تربوية للكفايات التربوية بجامعة الطائف في ضوء المعايير القياسية تراعي إعداد وثيق -

الكفايات الشخصية، المهنية، االجتماعية، الثقافية، واألخالقية، ونشرها على أعضاء هيئة 
 .التدريس؛ لالستفادة منها في تنمية وتطوير أدائهم

ف في ضوء الكفايات تحديث معايير اختيار أعضاء هيئة التدريس بجامعة الطائ -
 .التربوية والمعايير القياسية

تحديد االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس في مجال الكفايات التربوية في  -
 .ضوء المعايير القياسية

وضع جوائز تميز ألعضاء هيئة التدريس لتشجيعهم على امتالك الكفايات التربوية في  -
 .ضوء المعايير القياسية
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  : املراجع

 :المراجع العربية ( أ
الكفاءات الالزمة لمعلم التربية اإلسالمية بالمرحلة الثانوية بالمملكة (. هـ9495)محمد ، أبا نمي 

 .جامعة اإلمام محمد بن سعود ، كلية التربية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، 
 .دار الفكر : بيروت . معجم مقاييس اللغة  (.هـ9211)أحمد بن فارس ، ابن فارس 
 .دار صادر: بيروت ، لسان العرب(.ت .د)محمد بن مكرم ،ابن منظور 

الكفايات التعليمية الالزمة للطلبة المعلمين تخصص معلم (. 3090)أبو صواوين، راشد محمد
صف في كلية التربية بجامعة األزهر من وجهة نظرهم في ضوء احتياجاتهم 

، جامعة "سلسلة الدراسات اإلنسانية" سالميةالجامعة اإل مجلة. التدريبية
 .210-251، 3األزهر،

وزارة . ورقة عمل في الكفايات التعليمية(. 3009)عبدالحكيم ،وسليمان  ؛سالم ، أبو غنمي 
 .اإلدارة العامة للقياس والتقويم ، مركز التطوير التربوي، المعارف السعودية
دار ( : األردن)عمان . دة الشاملة في التعليمالجو (. 3000)البيالوي ، حسن حسين وآخرون 

 .المسيرة 

ضمان جودة مؤسسات التعليم العالي (. 3001)أحمد ، أشرف محمود ، حسين ، محمد جاد 
 .عالم الكتب للنشر والتوزيع : القاهرة .  في ضوء معايير هيئات االعتماد الدولية

الالزمة لمشرفي التربية اإلسالمية في التعليم العام  الكفايات(. هـ9432) آل طالب، علي إبراهيم
غير  رسالة ماجستير. للبنين دراسة ميدانية على منطقة الرياض التعليمية

جامعة اإلمام محمد بن سعود اإلسالمية، ، ، كلية العلوم االجتماعيةمنشورة
 .السعودية

 .البيضاء الدار : المغرب . تدبير جودة التعليم(.  3005) محمد ، امزيان 
الكفايات التعليمية في القياس والتقويم واكتسابها (. هـ9422)جامل، عبدالرحمن عبدالسالم
 .دار المناهج: عمان. بالتعلم الذاتي 

، المكتب اإلقليمي باألردن (اليونيسيف)جامعة الدول العربية؛ منظمة األمم المتحدة للطفولة 
جامعة . سياسات وبرامج: علم العربياإلطار اإلسترشادي لمعايير أداء الم(. ت.د)

 .الدول العربية
دار الجنادرية للنشر : األردن  .كفايات تكوين المعلمين (.3090)عبدالوهاب ، الجماعي 

 والتوزيع 
 .عبدالكريم الغريب، عالم التربية: ترجمة. لغز الكفايات في التربية( 3005)جواكيم، وآخرون 
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تصميم مقياس إلكتروني للكفايات (.  3092) لقادر محمد عبدا، الشرقاوي ؛ أحمد،حجاج 
التدريسية للطالب المعلم بكلية التربية الرياضية بدمياط في ضوء المعايير 

.  3ج .  22ع . مجلة أسيوط لعلوم وفنون التربية الرياضية .األكاديمية القياسية 
 . 944 – 935.مارس 

 .مكتبة الفالح  :الكويت . س العامةطرق التدري(. 3000)يوسف، العنبر ؛ علي ، الحصري 
الدار . المداخل التربوية للتعليم بالكفايات الرياضيات نموذجا(. م3002)حمدي، محمد

 .دار افريقيا الشرق: البيضاء
درجة تحقق بعض المعايير المهنية العالمية (. 3092)خضر، غازي؛ أبو خليفة، ابتسام 

ومؤشرات أداء خريجي كلية العلوم االجتماعية واآلداب الجامعية في األونروا من 
 .231 – 299، (9)42، مجلة دراسات العلوم التربوية. وجهة نظرهم أنفسهم

 .دار الخريجي : الرياض . 2ط.أصول التربية اإلسالمية ( . 3000)محمد ، الخطيب 
دراسة مقارنة لمفهوم األهداف : األهداف و الكفايات ( . 3094)عبدالسالم الشيباني ، خليفة 

 – 225،مايو. 205 مجلة رابطة األدب الحديث .والكفايات في العملية التعليمية 
404. 

عداد  (. 3003)األمين عبدالحفيظ ، بو بكر أ؛ فايز مراد ،دندش  دليل التربية العملية وا 
 .دار الوفاء : االسكندرية . المعلمين

مكتب التربية : الرياض.  الكفايات األساسية للمعلمين. (9429)محمد عبداهلل ، الدويش 
 .العربي 

الكفايات التدريسية تقويم أداء معلم القرآن الكريم في ضوء ( . 3092)محمد عبداهلل ، الدويش 
 .مطابع الجامعة : الرياض . الالزمة

 .دار الفكر العربي : القاهرة . صائص المعلم العصري وأدوارهخ(. 3003)علي ، راشد 
 .دار الشروق : األردن . أساليب التدريس الجامعي(. 9115)عايش محمود، زيتون 

ولية في الفكر التربوي اإلسالمي كفايات معلم الصفوف األ(. هـ9431)السلمي، ثامر مطيع اهلل
ومدى توافرها لدى المعلمين من وجهة نظر مشرفي الصفوف األولى ومديري 

، ، كلية التربيةغير منشورة رسالة ماجستير. المدارس االبتدائية بمحافظة جدة
 .جامعة أم القرى، السعودية

 .متقي مطبعة ال :المغرب . مدخل الكفايات والمجزوءات(. 3003)حسن ، شكير 
مدى توافر الكفايات المهنية الالزمة لمشرفي التدريب التربوي ( . 9432)محمد عابد . الشمري 

جامعة الملك  ،كلية التربية،  رسالة ماجستير غير منشورة. كما يراها المتدربون 
 .الرياض  ، سعود
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.  والعشرينتربية المعلم للقرن الواحد ( . هـ 9492)محمد مالك ، سعيد ؛ محمود ، شوق 
 .مكتبة العبيكان  : الرياض

دار الفكر العربي :القاهرة .تدريبه 2 إعداده 2 كفاياته : المعلم (. 9111)رشدي أحمد، طعيمة 
. 

 .معهد اإلدارة العامة : الرياض . الكفايات المهنية الالزمة للتدريب(.3090)سناء،الطوق 
الخاصة بتعليم القرآن الكريم لدى طالب  تنمية الكفايات النوعية(. هـ9492)صالح، سمير يونس

 .جامعة حلوان، مصر ،، كلية التربيةغير منشورة رسالة ماجستير. كلية التربية
 .دار الشروق : عمان .  اإلدارة المدرسية الحديثة(.3009)محمد ، عابدين 

 .دار الفكر: عمان. اعداد المعلم تنميته وتدريبه(. هـ9432)عبدالسميع، حوالة
المتطلبات التربوية لتحقيق الكفايات المهنية للمعلم بمصر في (.3001)أحمد سمير ، عبداهلل

، كلية التربية ،  رسالة دكتوراه غير منشورة، ضوء التوجهات العالمية المعاصرة
 .، مصرجامعة األزهر

 .دار الفكر:عمان . المعلم الفاعل والتدريس الفعال(.9112)محمد عبدالرحيم ، عدس 
تقييم الخبراء للمعايير االكاديمية القياسية وألداء كليات ( . 3095)  الح السيد ص، عراقي 

. مجلة جامعة القاهرة. وأقسام االعالم واالعالم التربوى بالجامعات المصرية 
 .350 – 902مارس  ،(9)94

 مجلة كلية. الكفايات األساسية لمديري مدارس التعليم العام (. 3002)عبدالعزيز ، العريني 
 .الرياض  (3)2، المعلمين

مكانية تطبيقها في التعليم الجامعي المصري (. 3000)فتحي درويش، عشيبه  الجودة الشاملة وا 
لمجلس اتحاد ( 33)المؤتمر العلمي  –مجلة اتحاد الجامعات العربية ، 

 .أبريل  91 – 92بيروت ، الجامعة اللبنانية ، 2،  الجامعات العربية
دار : دمشق . أصول التدريس في الفكر التربوي اإلسالمي( .  3094) صالح ، العلي 

 .المكتبي 
مستوى توظيف معلمي اللغة العربية بالمرحلة الثانوية للكفايات ( . 3092)رقية محمود ، علي 

مجلة كلية التربية، جامعة حلوان، التكنولوجية في ضوء المعايير القياسية 
 . 9991 – 9904، يناير، (32)2

2 مجلة علوم التربية. مقارنة بين بيداغوجية األهداف والكفايات ( .  3004)محمد  ،عليلوش 
 .     الدار البيضاء  (03)3

دار النجاح : الدار البيضاء. الكفايات واستراتيجيات اكتسابها(. هـ9439)الغريب، عبدالكريم
 .الجديدة 
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 .روق دار الش: رام اهلل . كفايات التدريس(.3002)سهيلة ، الفتالوي 
أثر فعالية التدريب في أداء الطالب المعلم للكفايات (. م9115)الفتالوي، سهيلة محسن
 .، جامعة بغداد غير منشورة رسالة دكتوراه. التدريسية

الالزمة لمعلمي القرآن الكريم في المرحلة  الكفايات(. هـ9429)الفوزان، عبد العزيز عبد الرحمن
رسالة . الثانوية من وجهة نظر المشرفين التربويين والمعلمين بمدينة الرياض

 .جامعة الملك سعود، السعودية، ، كلية التربيةغير منشورة ماجستير
المجلة . المعايير القياسية لبناء نظم التعليم االلكترونى ( . 3093)عبدالرحمن الشريف ، كرار 

 . 952 – 930، (1)5 .العربية لضمان جودة التعليم الجامعي
المجلة .الترخيص لممارسة مهنة التعليم (.3009)فرج ، هاشم؛ جاسم ، الكندري 

  (33)213 2جامعة الكويت التربوية
معجم المصطلحات التربوية المعرفة في (.9111.)علي أحمد ، والجمل ،أحمد ، اللقاني 

 .عالم الكتب :القاهرة .3ط.المناهج وطرق التدريس 
.  الكفايات المهنية والمهارات التدريبية والتدريب(:3092)طارق ، ومحمد ؛إيهاب ، المصري 

 .مؤسسة طيبة  :القاهرة
كلية .ير منشورة رسالة ماجستير غ.الكفايات التعليمية لمدرسي العلوم (. 3003)نبيل، مراد 

 .الرباط .علوم التربية 
 .دار فرقان : عمان . الكفايات التعليمية في ضوء النظم( . هـ  9402) توفيق ، مرعي 

المعايير المهنية الوطنية للمعلمين بالمملكة العربية (. 3093)المركز الوطني للقياس والتقويم 
الرياض ، مشروع .  السعودية 2 المعايير المشتركة لمعلمي جميع التخصصات

 .الملك عبد اهلل بن عبد العزيز لتطوير التعليم العام 
دار المسيرة للنشر : عمان . مناهج البحث في التربية وعلم النفس(.3000)سامي ، ملحم 

 .والتوزيع 
عالم : الرياض.نحو تأصيل إسالمي لمفهومي التربية وأهدافها (. 3003)بدرية، الميمان 

 الكتب 
األزمة بين الوقاية منها والسيطرة : مهارات إدارة األزمات ( . 3000)مد عبدالغنيمح، ، هالل

 .مركز تطوير األداء والتنمية : القاهرة .3ط. عليها
مسؤولية األستاذ الجامعي في تعزيز منهج الوسطية لدى الطالب ( . 3092)سعد، الهجهوج 

 دراسات األمنيةالمجلة العربية لل.جامعة المجمعة أنموذجا : الجامعيين 
،23(25. )55 – 10. 
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. دليل تقويم واعتماد الجامعات(. 3001)الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
 .اإلصدار األول ، يناير، القاهرة ، الهيئة 

وثيقة معايير ضمان الجودة واالعتماد (. 3099)الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
 .اإلصدار الثالث ، القاهرة ، الهيئة .  التعليم قبل الجامعيلمؤسسات 

قطاع . المعايير القومية األكاديمية(. 3092)الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
 .إبريل القاهرة .اإلصدار األول .كليات التربية 

عتماد لمؤسسات ملف التقدم لال(. 3095)الهيئة القومية لضمان جودة التعليم واالعتماد 
 .القاهرة ، الهيئة . ، مرحلة التعليم الثانوي العام الجامعّي التعليم قبل 

 .دار المشرق :بيروت.3، . المنجد في اللغة العربية المعاصرة(. م3009)لويس ، اليسوعي 
الكفايات المهنية والصفات الشخصية في األستاذ الجامعي من (. 3005)نافذ رشيد ، يعقوب 

المنظمة العربية .  المجلة العربية للتربية. كلية المعلمين في بيشة  وجهة نظر
 .تونس ،(9)35، للتربية والثقافة والعلوم
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