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ف اعلية برانمج تدرييب مقتح لتنمية كفاايت التدريس الفعال لدى أعضاء هيئة التدريس غري التبويني جبامعة اب
د.سلوى حيىي حممد احلداد ،د .حممد أمحد مرشد القواس
كلية الرتبية – جامعة اب

ملخص الدراسة :
هدفت الدراسة احلالية إىل التعرف على فاعلية برانمج تدرييب مقرتح لتنمية الكفاايت املعرفية للتدريس الفعال لدى
أعضاء هيئة التدريس غري الرتبويني جبامعة اب ،ومت أستخدام املنهج التجرييب بتصميم شبه التجرييب ذو اجملوعة الواحدة بقياس قبلي
وبعدي لتحقيق أهداف الدراسة؛ وتكونت عينة الدراسة من ( )62عضواً من أعضاء هيئة التدريس مت تدريبيهم على الربانمج
املقرتح ،كما مت إعداد أختبار حتصيلي لقياس الكفاايت املعرفية للتدريس ،ومت معاجلة البياانت أحصائياً ابستخدام اختبار ت
لعينتني مرتبطتني ،ومربع إيتا لقياس فاعلية الربانمج التدرييب ،وقد دلت النتائج على وجود فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي
درجات أعضاء هيئة التدريس يف االختبارين القبلي والبعدي يف كفاايت التدريس الفعال ،ودلت النتائج على فاعلية الربانمج
التدرييب لتنمية كفاايت التدريس الفعال املعرفية ،وقدم الباحثان جمموعة من التوصيات من أمهها  :االستمرار يف عقد دورات
تدريبية لتنمية كفاايت التدريس الفعال جلميع أعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة.
الكلمات املفتاحية :برانمج تدرييب ،أعضاء هيئة التدريس ،كفاايت التدريس الفعال.
Abstract
This study aimed at identifying the effectiveness of training program for developing the
cognitive competences of effective teaching among non-education faculty members in Ibb
University. The experimental Methodology was selected and the ‘one group, Pre-test, Post-test
Design’ was used. The study was carried on faculty members who were training and the sample
for the present study considered of (26) participants. Data were collected using achievement test
and the collected data were analyzed using paired samples “t” test. The findings of the study
revealed that there were statistically significant differences among mean scores of the group in
pre-test and post-test in achievement. That means the effectiveness of training program for
developing the cognitive competences of effective teaching. The researchers recommended that
conducting training programs for developing effective teaching competences for others noneducation faculty members.
Keyword: Training Program, Faculty Members, Competences of Effective Teaching
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مقدمة الدراسة:
يعترب التعليم اجلامعي ركيزة أساسية يف إعداد خمرجات مؤهلة تليب متطلبات واحتياجات اجملتمع ،ويعتمد التعليم
اجلامعي على كفاءة العمليات اليت تتم خالله ومنها عملية التدريس اليت ميارسها أعضاء هيئة التدريس لتزويد الطلبة ابملعارف
وامل هارات يف شىت اجملاالت والتخصصات ،ويف ظل التطورات احلديثة التقنية والتكنولوجية مما زاد االهتمام بعملية التدريس وتنوع
اسرتاتيجياته؛ الن فاعلية اكتساب الطلبة للمعارف واملهارات يعتمد على طريقة التدريس املستخدمة ومدى استخدام األستاذ
طرائق واسرتاتيجيات تدريسية حديثة ومتنوعة ،يعد القيام ابلتدريس مهمة شاقة ملعظم أعضاء هيئة التدريس غري الرتبويني وذلك
لضعف املعرفة بطرق التدريس املختلفة وإجراءات تنفيذها يف املوقف التعليمي ،ونظراً ألمهية توصيل املعرفة وتبسيطها للطلبة ظهرت
احلاجة امللحة لتدريبهم على كفاايت التعليم الفعال ،وضرورة اكتساهبم معارف حول هذه الكفاايت.
كما يعد عضو هيئة التدريس العمود الفقري للجامعة؛ حيث ارتبطت مكانته وقوته مبكانتها وقوهتا ،ومسعتها العلمية ترتبط
ابداءات أعضاءها ،كما إن تطورها مرهون بكفاءته وتطويره ،وجتدده الدائم علمياً وتدريسياً (Ganice. H, 1995,1130
).
إن التنمية املستدامة ألعضاء هيئة التدريس أتين من استهداف جتديد وتطوير أدائهم املهين ،ورفع اجلودة التدريسية واالرتقاء
بقداراهتم أبساليب متنوعة هلا صفة الشمول والتكامل واالستمرارية واملرونة والتكيف (احلريب ،)513 ،6002 ،حيث أكدت
دراسة رضوان ( )6009على وجود عالقة إرتباطية بني اجلودة النوعية يف التعليم وتطوير األداء املهين ألعضاء هيئة التدريس وتطور
اداء املتعلمني.
ويشري مفهوم كفاايت األستاذ اجلامعي إىل مهارته يف تقدمي املعرفة حبيث يصبح أكثر فاعلية مع طالبه وعملية التدريس مبا يؤثر
يف الناتج املعريف والرتبوي املتوقع (عماشة)6002 ،؛ لذلك فإن التدريب من أكثر الربامج اليت أتخذ هبا اجلامعات العاملية واحمللية
لتنمية أعضاء هيئتها التدريسية ابعتباره العملية احليوية يف جمال التنمية املهنية املستمرة؛ حيث جيدد معلوماهتم ،ويعمل على حتسني
معادالت أدائهم ،واالرتقاء بقيمهم (عبد الغفار1262،ه.)30،
إن تطوير األداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة حيتاج إىل وضع خطط اسرتاتيجية ،وبرامج تدريبية متخصصة
لتزويدهم بكفاايت التدريس واسرتاتيجياته احلديثة اليت تساعدهم يف إكساب طالهبم املعارف واملفاهيم واملهارات بفاعلية ،حيث
يعد التدريب أثناء اخلدمة عصب احلياة املهنية ألعضاء هيئة التدريس.
و يؤكد هاريس )( ،(Harris, 1980الغامدي ( ،) 6005 ،شحاتة )6001 ،ان التنمية املهنية جيب أن ترتجم من
خالل برامج تدريبية خمططة تراعي احتياجات عضو هيئة التدريس بغية حتسني أداء كل فرد منهم .
مشكلة الدراسة:
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إن التطور املعريف املتسارع يف اسرتاتيجيات التدريس وألياته أدى إىل تغري النظرة إىل العملية التعليمية وضرورة مواكبتها
للتطور احلادث ،كما ينتقد غالبية طلبة اجلامعة ضعف مراعاة الفروق الفردية لديهم من أعضاء تدريس الكليات غري الرتبويني،
ومن خالل عمل الباحثان يف اجلامعة كأعضاء هيئة تدريس الحظا كثرة شكاوي الطلبة يف الكليات غري تربوية من األساليب اليت
ميارسها أعضاء هيئة التدريس عند تدريسهم وأن األساتذة متمكنني من اجلانب العلمي اال اهنم ال يستطيعون ايصاهلا هلم واليت
غالبا يتم التدري س ابستخدام طريقة احملاضرة ،وكذلك شكوى الطلبة من طريقة تقومي تعلمهم اليت ما زالت تستخدم طرق
تقليدية ترتكز على االختبارات ،ومن خالل عمل الباحثان كمدربني يف اجلامعة ومن خالل دراسة االحتياجات التدريبية ألعضاء
هيئة التدريس يف اجلامعة ،وعند حتليل االحتياجات ظهرت من امهها احتياجات أعضاء هيئة التدريس لتدريبهم على مهارات
التدريس الفعال لتوظيفها داخل القاعة الدراسية والتعامل مع املستوايت املختلفة لطالهبم
وأشارت عديد من الدراسات كدراسة (( ،(Latchem & Jung ,2010الدبيان( ،)6011،أبو خطوة )6015 ،إىل
ضرورة التدريب املستمر لعضو هيئة التدريس طوال حياته املهنية  ،وبناءً على ذلك فإن مشكلة الدراسة تنحصر يف اإلجابة على

األسئلة التالية:

 -1ما كفاايت التدريس الفعال اليت ينبغي أن يكتسبها أعضاء هيئة التدريس يف الكليات غري الرتبوية جبامعة إب؟
 -2ما مالمح برانمج تدرييب مقرتح لتنمية كفاايت التدريس الفعال لدى أعضاء هيئة التدريس غري الرتبويني جبامعة إب؟
 -3ما مستوى كفاايت التدريس الفعال املعرفية لدى أعضاء هيئة التدريس غري الرتبويني جبامعة إب؟
 -4ما فاعلية الربانمج التدرييب املقرتح لتنمية كفاايت التدريس الفعال لدى أعضاء هيئة التدريس غري الرتبويني جبامعة اب ؟
فرضية الدراسة:
ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ( )0003بني متوسطي درجات أعضاء هيئة التدريس جبامعة إب يف القياس
القبلي والبعدي يف كفاايت للتدريس الفعال .
أهداف الدراسة :هدفت الدراسة احلالية إىل:
 بناء برانمج تدرييب مقرتح لتنمية كفاايت التدريس الفعال لدى أعضاء هيئة التدريس غري الرتبويني جبامعة اب. التعرف على فاعلية الربانمج التدرييب املقرتح لتنمية كفاايت التدريس الفعال لدى أعضاء هيئة التدريس غري الرتبويني جبامعة اب.أمهية الدراسة :تظهر أمهية الدراسة من خالل األيت:
 أمهية موضوع الدراسة املتعلق بكفاايت التدريس الفعال  ،وما هلا من دور يف االرتقاء بعملية التدريس وارتفاع مستوى
التحصيل العلمي لدى الطلبة.
 جدة الدراسة وتركيزها على كفاايت التدريس الفعال لدى أعضاء هيئة التدريس غري الرتبويني.
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 توفريها برانمج تدرييب لكافة أعضاء هيئة التدريس يف كفاايت التدريس الفعال املختلفة.
 اهتمام جامعة إب يف خطتها االسرتاتيجية بتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس يف الكليات يف ضوء معايري اجلودة حيث
يعد هذا الربانمج ترمجة ملا تطمح به اجلامعة.
حدود الدراسة :اقتصرت الدراسة على:
 عينة من أعضاء هيئة التدريس يف الكليات غري تربوية جبامعة إب خالل الفصل األول من العام الدراسي -6012
6012م.
 أقتصر الربانمج التدرييب على الكفاايت التدريسية اآلتية  :كفاية التخطيط للتدريس -كفاية تنفيذ طرق التدريس الفعال-
كفاية إدارة القاعة الدراسية -كفاية طرح األسئلة -كفاية التقومي وبناء االختبارات.
مصطلحات الدراسة إجرائيا:


الفاعلية :مقدار التغري الذي حيدثه الربانمج التدرييب املقرتح يف تنمية مهارات التدريس الفعال لدى أعضاء هيئة التدريس

جبامعة اب ويقاس هذا التغري من خالل مربع إيتا لقياس األثر.


الربانمج التدرييب :جمموعة من املعارف واألنشطة اليت يتدرب عليها عضو هيئة التدريس جبامعة إب هبدف تنمية مهاراته

يف التدريس الفعال مبا ينعكس على أدائه.


كفاايت التدريس الفعال :عرفها الزهراين ( )9 ،6010أبهنا" جمموعة العمليات السلوكية التدريسية اليت يظهرها املعلم

يف نشاطه التعليمي داخل وخارج حجرة الدراسة لتحقيق أهداف املادة اليت يقوم بتدريسها".
اجرائيا لكفاايت التدريس :جمموعة من املعارف والعمليات والسلوكيات التدريسية اليت ميارسها أعضاء هيئة التدريس عند
التدريس واملتمثلة بكفاية التخطيط ،والتنفيذ ،وادارة القاعة ،وطرح االسئلة وكفاية تقومي تعلم الطلبة.
 عضو هيئة التدريس :أحد األعضاء القائمني بشؤن التدريس اجلامعي يف الكليات غري تربوية جبامعة إب من محلة
الدكتوراه من ذوي الرتب العلمية املختلفة (أستاذ -أستاذ مشارك –أستاذ مساعد).
اإلطار النظري للدراسة :
 التدريس الفعال:
يهتم التعليم اجليد يف عصر املعرفة بتشجيع الطالب على اإلبداع واالبتكار ،واستخدام التكنولوجيا ،والتعليم الذايت املستمر؛
مما يستوجب تطوير املؤسسات التعليمية من خالل النهوض بقدراهتا املؤسسية وفاعليتها التعليمية ،وتوجيه الربامج واملقررات
الدراسية لتنمية املعارف واملهارات اليت تتوافق مع متطلبات سوق العمل وإكساب اخلريج املرونة الكافية ،اليت متكنه من مواكبة
التغريات املستقبلية .وأن من األهداف األساسية يف التدريس اجلامعي بصفة عامة بصفة خاصة تدريب أعضاء هيئة التدريس على
اختالف ختصصاهتم العلمية مهارات التفكري اإلبداعي وتنمية مهاراهتم التدريسية الفعالة(حيىي.)3 ،6015 ،
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 كفاايت التدريس الفعال:
يعد التدريس حجر الزاوية ابلنسبة لتحقيق أهداف العملية الرتبوية ،فعلى أساسه يتحقق القصد من عملية التعليم والتعلم
وبذلك تكون خمرجات العملية التعليمية والرتبوية إجيابية ،ويعرف الطناوي( )66 ،6009كفاايت التدريس الفعال أبهنا "جمموعة
السلوكيات التدريسية الفعالة اليت يظهرها املعلم يف نشاطه التعليمي هبدف حتقيق أهداف معينة ،وتظهر هذه السلوكيات من خالل
املمارسات التدريسية للمعلم يف صورة استجاابت انفعالية أو حركية أو لفظية تتميز بعناصر الدقة والسرعة يف األداء والتكيف مع
ظروف املوقف التعليمي" ،وترتكز الكفاايت التدريسية الفعالة على بعدين مها:
 البعد األول:اإلاثرة الفكرية. البعد الثاين :الصلة االجيابية بني املعلم واملتعلم. أسس كفاايت التدريس الفعال:
ذكر عطية ( )22 -23 06002أبن كفاايت التدريس الفعال تقوم على األسس اآلتية :
 .1إجيابية املتعلم ،ومشاركته يف التعلم فكلما كان املتعلم إجيابياً ومشاركاً يف عملية التعليم كان التدريس فعاالً.
 .6أن يتأسس التعلم اجلديد على اخلربات السابقة للمتعلم مبعىن أن يستحضر املتعلم خرباته السابقة ذات الصلة ابلتعلم
اجلديد وعلى املدرس أن يهيئ لذلك.
 .5إشعار املتعلمني حباجاهتم إىل التعلم ملا يوفره ذلك من زايدة دافعيته حنو التعلم.
 .2إشراك أكثر من حاسة لدى املتعلم يف عملية التعلم ألن فعالية التعليم ترتفع بزايدة نوافذ التعلم.
 .3مالءمة مادة التعلم قدرات املتعلمني ،واتصاهلا حباجاهتم.
 .2أن يكون املتعلم حمور العملية التعليمية وأن ال يقتصر دوره على التلقي.
مفهوم التدريب:
هو جهد تنظيمي خمطط يهدف لتسهيل اكتساب العاملني املهارات املرتبطة ابلعمل واحلصول على املعارف اليت تساعد
على حتسني األداء ،وذلك يتم من خالل التنفيذ اليت مت التدرب عليها وممارستها يف الواقع العملي للمتدربني ،وهو ما مت تنفيذ
ألياته يف الدراسة احلالية (الطعاين.)1999 ،
أما إستاتيجية التدريب فهى :جمموعة من األنشطة اليت هتدف إىل تصميم وتنفيذ جمموعة من املمارسات والسياسات املتعلقة
بتدريب املوارد البشرية املتجانسة داخلياً ابلطريقة اليت من خالهلا حتقق رأس مال بشري يساهم يف حتقيق أهداف املنظمة
اإلسرتاتيجية (الشرعة ،)2 ،6002 ،وقد مت استخدام جمموعة من األساليب والنشاطات التدريبية املشار إليها يف فعاليات
تنفيذ الربانمج التدرييب املقرتح للدراسة احلالية.
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 أمهية التدريب :تظهر أمهية يف التنمية املستدامة للكقاايت الضرورية لعضو هيئة التدريس لنموه املهين واألكادميي ،ويشري (أبو
وطفة ) 6006 ،إىل أن اجلامعات العربية أنشئت ما يسمى الشبكة العربية للتطوير املهين ألعضاء هيئة التدريس ابجلامعات
العربية مقرها األسكندرية وهتدف إىل تعزيز كفاايهتم من خالل:
-

تنظيم ورش تدريبية وعقد ندوات وحلقات تطويرية.

 انشاء مركز اقليمي للتدريب والتطوير املهين.الدراسات السابقة:
تعددت الدراسات اليت أجريت على أعضاء هيئة التدريس ابجلامعات يف كثري من الدول العربية واألجنبية ،وتنوعت
أهدافها وأجراءاهتا وهنا سنركز على دراسات أهتمت ابلربامج التدريبية لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس ابجلامعات والتحقق من
فاعليتها ومنها:
-

احلليب ،سالمة ( )5002اليت توصلت إىل فاعلية برانمج مقرتح لتنمية كفاايت أعضاء هيئة التدريس جبامعة امللك عبد

العزيز يف ضوء معايري اجلودة الشاملة يف اجملاالت املهنية والشخصية والبحثية وخدمة اجملتمع وركزت على مهارات العرض الفعال.
-

دراسة نوالند وأخرين ( )Newland,elt,2006اليت هدفت إىل بناء برانمج قائم على إحتياجات أعضاء هيئة

التدريس ابملركز الطيب جبامعة نرباسكا ملواجهة التغيري الذي حدث يف مناهج املركز ،وهذا االحتياج ظهر يف إدارة التدريس يف
جمموعات صغرية ،ومهارة احملا ضرة ،وتقومي الطالب وكتابة االختبارات ،وأظهرت النتائج فعالية الربانمج يف حتسني أداء األعضاء يف
التدريس املصغر والتدريس للمجاميع الكبرية ،واستخدام التكنولوجيا ابلتدريس ،والتدريس حبل املشكالت.
-

دراسة سويدان( )5002اليت هدفت إىل معرفة فاعلية برانمج توليفي تدرييب يف إكساب مهارات التدريس الفعال للهيئة

املعاونة جبامعة القاهرة ،وذلك بتقدمي برانمج دمج بني التدريب التقليدي والتدريب اإللكرتوين على مهارات التدريس الفعال املعريف
واألدائي ،وطبق الربانمج على اهليئة املعاونة من املعيدين محلة املاجستري ،ومت استخدام بطاقة املالحظة ،واختبار حتصيل ملعرفة
الفاعلية ،وكان من أهم نتائج الدراسة ان الربانمج لىب احتياجات العينة ،وظهر التحسن املهين لديهم من خالل نقد واثراء مواقف
تدريسية مت تطبيقها داخل قاعة التدريب ،وأوصت الدراسة ابستمرار التدريب جلميع أعضاء التدريس ألثرها يف حتسن األداء .
-

دراسة أبو الشيخ ( )5002اليت هدفت إىل معرفة فاعلية برانمج تدرييب لتحسني األداء التدريسي يف جامعة عمان

للدراسات العليا مصمم وفق املدخل النمظومي ،وأظهرت نتائج الدراسة وجود فروق ظاهرية وليست دالة إحصائياً يف فاعلية
الربانمج يف جمال طرق التدريس والتقنيات ،واختلفت ابختالف التخصصات ومل يكن للرتبة العلمية لألعضاء أثر يف فروق
التحسن.
-

دراسة متام،عفيفي( )5002اليت هدفت إىل معرفة فاعلية برانمج لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس جبامعة القاهرة يف

ضوء احتياجاهتم من خالل تقدمي برانمج يليب احتياجاهتم القائمة يف ثقافة اجلودة ،ومت استخدام بطاقة املالحظة واستبانة لرصد
االحتياجات واختبار حتصيل معريف لتحديد مستوى الكسب املعريف من الربانمج التدرييب ،وتوصلت النتائج إىل ارتفاع التحصيل
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املعريف يف موديول ثقافة اجلودة ،وحتسن يف األداء العام من خالل نتائج املالحظة ،واوصت الدراسة بضرورة تقدمي برامج تدريبية يف
جماالت عمل عضؤ هيئة التدريس ويف ضوء احتياجاته ،وعمل قناة اتصال بني املدربني واملتدربني لالثراء والتوسع .
-

دراسة املطريف ( )5000وهدفت الدراسة التعرف إىل فاعلية برانمج تدرييب مقرتح قائم على اسرتاتيجيات التعلم

النشط يف تنمية مهارات التدريس الفعال لدى الطالب املعلمني ختصص علوم طبيعية جبامعة أم القرى ،وتوصلت الدراسة إىل
وجود فروق دالة إحصائيا بني متوسطي درجات كل من اجملموعة الضابطة واجملموعة التجريبية يف االختبار التحصيلي وبطاقة
املالحظة 0وذلك يف التطبيق البعدي لصاحل اجملموعة التجريبية تعزى للربانمج التدرييب .
-

دراسة حسني ،السعدين( )5000اليت هدفت إىل معرفة فاعلية برانمج تدرييب مقرتح يف حتقيق االحتياجات التدريبية يف

حتقيق االحتياجات املهنية ألعضاء هيئة التدريس ابجلامعات العربية يف عصر املعلوماتية ،وأظهرت النتائج تطور مستوى عينة
أعضاء هيئة التدريس يف حماور الربانمج التدرييب وتفاعلهم مع مكوانته بصورة إجيابية والرغبة يف إثراءه وتوسيعه .
-

دراسة(أبو خطوة )5002،واليت هدفت إىل معرفة فاعلية برانمج مقرتح قائم على التدريب اإللكرتوين عن بعد يف تنمية

بعض مهارات التعليم اإللكرتوين لدى أعضاء هيئة التدريس،املؤمتر الدو ي الثالث للتعليم اإللكرتوين والتعلم عن بعد ،واليت كان من
أهم توصياته وضع جدول مزمن للدورات التدريبية وضرورة التزام اجلامعة بتنفيذها لرقي العملية التعليمية .
وقد أستفاد الباحثان من اإلطار النظري والدراسات السابقة يف عملية الربط بني متغريات الدراسة احلالية وبناء الربانمج التدرييب،
واختيار عينتها وإعداد أدواهتا ومعاجلة نتائجها.
إجراءات الدراسة:
منهج الدراسة :أعتمد الباحثان املنهج التجرييب التجرييب للكشف عن فاعلية الربانمج التدريب كمتغري مستقل للمجوعة
الواحدة واالختبار القبلي والبعدي ابعتباره أحد األساليب املتبعة بشكل واسع يف البحوث الرتبوية كما يعد املنهج املالئم ألهداف
للدراسة احلالية.
جمتم الدراسة وعينتها :تكون جمتمع الدراسة من مجيع أعضاء هيئة التدريس يف الكليات غري تربوية جبامعة إب املستهدفة
للتدريب خبطة جامعة اب يف الفصل األول من العام لعام 6012 -6012م وهي (كلية الطب البشري ،وكلية طب األسنان،
وكلية العلوم ،وكلية الزراعة).
عينة الدراسة تكونت عينة الدراسة من  62متدرابً من أعضاء هيئة التدريس يف الكليات غري تربوية املستهدفة لتدريب كادرها
التدريسي وهي (كلية الطب البشري ،وكلية طب األسنان ،وكلية العلوم ،وكلية الزراعة) .حيث مت اختيار العينة قصداي حيث مت
اختيارهم من خالل رفع قيادة الكليات ابملتدربني الراغبني اباللتحاق ابلدورة التدريبية.
مواد وأدوات الدراسة:
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لتحقيق أهداف الدراسة قام الباحثان أبعداد األدوات اآلتية:
 -1الربانمج التدرييب  -6اختبار حتصيل اجلانب املعريف لبعض مهارات التدريس الفعال.
إعداد أدوات الدراسة :
أوالً :إعداد الربانمج التدرييب املقتح :يف ضوء اإلطار النظري والدراسات السابقة فقد مت القيام ابخلطوات التالية:
 اهلدف العام من الربانمج التدرييب املقرتح .
 األهداف اخلاصة للربانمج التدرييب املقرتح .
 حمتوى الربانمج التدرييب املقرتح.
 تصميم الربانمج املقرتح.
 األنشطة التدريبية.
 أساليب التقومي املستخدمة يف الربانمج التدرييب املقرتح .
 املدة الزمنية لتنفيذ الربانمج .
ضبط الربانمج التدرييب املقتح .
أ -قام الباحثان بتحويل قائمة الكفاايت ( )2كفاايت أساسية إىل قائمة ابالحتياجات التدريبية ،ومن مث قام بتوزيعها على
عينة البحث للتعرف على أكثر الكفاايت القائمة اليت هم حباجة إليها ،ووجد الباحثان أن أكثر احتياجاهتم التدريبية كانت
الكفاايت التالية -:كفاية التخطيط للتدريس  -كفاية التقدمي والتهيئة للدرس  -كفاية التنفيذ  -كفاية صياغة وطرح األسئلة -
كفاية إدارة القاعة الدراسية  -كفاية التقومي.
وبناء عليه فقد قام الباحثان بوضع أهداف الربانمج املقرتح كالتا ي:
اهلدف العام للربانمج :إكساب كفاايت التدريس الفعال املعرفية ألعضاء هيئة التدريس.
األهداف اخلاةة للربانمج:
-

أن خيطط عضو هيئة التدريس للتدريس ختطيطا سليماً.

-

أن يقدم عضو هيئة التدريس مقرتحات لتهيئة مناسبة للدرس اجلديد.

-

أن يوظف عضو هيئة التدريس طرق تدريس فعالة لتنفيذ الدرس بتمكن.

-

أن يصيغ عضو هيئة التدريس األسئلة اجليدة ويطرحها أبسلوب سليم.

-

أن يدير عضو هيئة التدريس القاعة الدراسية وحيل املشكالت احلادثة داخل القاعة الدراسية.

-

أن يقوم عضو هيئة التدريس بعملية التقومي أبنواعها املختلفة ابسلوب علمي سليم.
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ب -حمتوى الربانمج التدرييب املقتح :يعد حمتوى الربانمج التدرييب من أهم مراحل ختطيط الربانمج التدرييب ،ويتم حتديده يف ضوء
األهداف اخلاصة للربانمج التدرييب ،وقد روعي يف اختيار حمتوى الربانمج التدرييب وإعداده ما يلي:
 مالئمة حمتوى الربانمج لألهداف والقدرة على حتقيقها لدى املتدرب . مشولية حمتوى الربانمج على مجيع جوانب اخلربة والكفاية املطلوب تنميتها مهنياً وأكادميياً التنوع واملرونة حبيث يسمح ابلتعديل والتطوير. التدرج من السهل إىل الصعب . مراعاة الفروق الفردية بني املتدربني  ،حبيث يتعلم كل متدرب وفق إمكاانته وقدراته . القابلية للتقومي املستمر .ج -تصميم الربانمج املقتح :يف ضوء أهداف الربانمج التدرييب واحملتوى ،مت اختيار طرق وأساليب التدريس اليت تناسب
احملتوى وتؤدي إىل حتقيق األهداف اخلاصة والعامة للربانمج ،مع مراعاة طبيعة املتدربني وقدرات املدربني ،ومدى تنوع وتوفر
املعينات البصرية والسمعية ،وطبيعة املكان املعد للتدريب ،ومت استخدام احملاضرة ،واملناقشة املوجهة ،واحلوار والنقاش املفتوح،
والعصف الذهين ،والتعلم التعاوين.
 األنشطة التدريبية :من ألوان النشاط اليت وجهت للمتدربني :
*األنشطة الفردية ( أوراق العمل ،التقرير الفردي ،التقومي الذايت )
* أنشطة عملية يتدرب عليها املتدربون يف حتضري خطة توصيف مقرر دراسي.
* إعداد الدروس وفق طرق التدريس (التعليم التعاوين -حل املشكالت -العروض العملية) .
د -تقومي الربانمج التدرييب املقتح :تنوعت طرق تقومي الربانمج التدرييب كالتا ي:
 اختبار قبلي للتعرف على خلفية املتدربني حول موضوعات الربانمج التدرييب. اختبار بعدى للتعرف على مدى استفادة املتدربني من الربانمج التدرييب. مت تقومي املتدربني أثناء الربانمج التدرييب من خالل أوراق العمل اجلماعي وورش العمل اجلماعية والتفاعل داخل قاعة التدريب،وأوراق العمل الفردي واليت قام الباحث بتحليلها.
ه -ضبط الربانمج التدرييب املقتح :مت عرض النسخة املبدئية من الربانمج املقرتح على اخلرباء املتخصصني يف جمال املناهج
وطرق التدريس يف ضوء استمارة االحتياجات التدريبية للتأكد من سالمته وصالحيته للتجريب النهائي من أجل التأكد من اآليت:
 سالمة األهداف املصاغة وإمكانية حتقيقها ومشوله لكل العناصر. مالئمة أساليب التدريس لتحقيق أهداف الربانمج التدرييب املقرتح.511
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 مالئمة تنظيم احملتوى ووحداته لألهداف . مناسبة األنشطة والوسائل املقرتحة . مناسبة أدوات التقومي .وقد مت تنفيذ املالحظات اليت أبداها احملكمون واجلدول التا ي يوضح حمتوى الربانمج التدرييب.
جدول ( :)0حمتوى الربانمج التدرييب املقتح
اجللسة التدريبية

الزمن

مفاهيم أساسية يف التدريس 070

احملتوى
أهداف الربانمج – قواعد العمل وتوزي املهام واملسؤوليات –

الفعال

دقيقة

كفاية التخطيط

000

توةيف مقرر – ةياغة اهداف عامة – كتابة اهداف سلوكية

كفاية التنفيد ومناذج لطرق 570

طريقة العصف الذهين -طريقة حل املشكالت -التعلم

التدريس الفعال
–

كفاية طرح األسئلة

دقيقة
دقيقة

570

كفاية إدارة القاعة دقيقة

الدراسية

التقومي وإعداد االختبارات

570

دقيقة

مفاهيم أساسية يف التدريس الفعال (التهيئة -التعزيز -التغذية

الراجعة)

 -حتديد أساليب ووسائل وأنشطة.

التعاوين – التجارب املعملية (أسس  -مبادىء -خطوات

تنفيذ  -مميزات – عيوب)

معايري السؤال اجليد -طريقة التعامل م إجاابت املتعلمني -
امناط ادارة الفاعة الدراسية -مواةفات البيئة التعليمية

املنتجة -املشكالت الصفية وأساليب معاجلتها

مفهوم التقومي  -أنوع التقومي  -ةياغة األسئلة – معايري كتابة
االختبارات  -أنواع األسئلة (مقايل -موضوعي)

و -قام الباحثان ابلتنسيق مع مركز التطوير وضمان اجلودة جبامعة إب كون تدريب أعضاء هيئة التدريس ابجلامعة ضمن أنشطة
املركز للقيام بعملية التدريب الفعلي لعينة الدراسة.
اثنيا :االختبار التحصيلي املعريف لكفاايت التدريس الفعال:
مت إعداد اختبار حتصيلي يف اجلانب املعريف املرتبط بكفاايت التدريس الفعال ،املتضمنة يف قائمة املهارات ،وفقاً للخطوات اآلتية:
 حتديد اهلدف من االختبار :يهدف االختبار إىل قياس مستوى عينة الدراسة من أعضاء هيئة التدريس جبامعة إب يفاجلانب املعريف املرتبط مبهارات التدريس الفعال اليت يشملها الربانمج املقرتح.
 ةياغة مفردات االختبار :مت صياغة بنود االختبار على شكل أسئلة موضوعية(اختيار من متعدد) ،وذلك ملا يتوافر يف هذاالنوع من مزااي مثل :املوضوعية يف بناء االختبار وتصحيحه ،واتصافه بصدق وثبات عاليني ،ووضوح الفقرات وبعدها عن
األلفاظ الغامضة أو املضللة ،وتوزيع اإلجاابت الصحيحة توزيعاً عشوائياً (جامل )120 01992 0؛ وقد تكون االختبار
يف صورته األولية من ( )50بنداً من نوع االختيار من متعدد.
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 ةدق االختبار :مت عرض االختبار على جمموعة من احملكمني املختصني يف املناهج وطرق التدريس وذلك إلبداء آرائهمومقرتحاهتم حول بنود االختبار من حيث مدى وضوح البنود وصحتها ،وإضافة وتعديل ما يرونه مناسباً؛ وقد أبدى بعضهم
مالحظات ومقرتحات حول بعض بنود االختبار ،أفضت عن إجراء التعديالت ،حيث أصبح االختبار يتكون من ()62
سؤاالً.
 ثبات االختبار :مت تطبيق االختبار على عينة مكونة من ( )10من أعضاء هيئة التدريس غري املستهدفني يف التدريب ،ومتحساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية ،وذلك بتقسيم أسئلة االختبار إىل قسمني األسئلة ذات األرقام الفردية مقابل
األسئلة ذات األرقام الزوجية ،وحساب معامل ارتباط بريسون فكان مساوايً( ،)0022وقد اعترب الباحثان أن نسبة معامل
الثبات مرتفعة ،وميكن الوثوق هبا ،ومن مث االطمئنان الستخدام أداة للقياس.
 التقدير الكمي ألداء أعضاء هيئة التدريس يف االختبار :مت تقدير مستوايهتم يف االختبار ،على أساس درجة واحدةلإلجابة الصحيحة ،وال شيء لإلجابة اخلطأ ،وعليه فإن جمموع الدرجات النهائية لالختبار التحصيلي بلغت ( )62درجة.
 التطبيق القبلي ألداة الدراسة :قام الباحثان بتطبيق أداة البحث(االختبار التحصيلي) قبلياً على عينة البحث (اجملموعةالتجريبية) ،وذلك هبدف قياس املستوى املعريف ،واملهاري ،املتوفر لديهم حول حمتوى الربانمج املقرتح موضوع البحث وذلك
قبل البدء بتطبيقه.
تطبيق الربانمج املقتح على عينة الدراسة :قام الباحثان بتطبيق الربانمج املقرتح على أعضاء هيئة التدريس للكليات املستهدقة0
بداية من يوم األحد  6012/11/60وملدة ثالثة أايم تدريبية بـ ــ( )2ساعات يف اليوم )16( ،ساعة تكليفات حبيث كان إمجا ي
الساعات التدريبية ( )50ساعة
 التطبيق البعدي ألداة البحث :بعد االنتهاء من تدريب عينة البحث ابلربانمج املقرتح  ،مت تطبيق أداة البحث بعدايً (االختبارالتحصيلي).
اثنيا :االختبار التحصيلي املعريف لكفاايت التدريس الفعال:
مت إعداد اختبار حتصيلي يف اجلانب املعريف املرتبط بكفاايت التدريس الفعال وفقاً للخطوات اآلتية:
 حتديد اهلدف من االختبار :يهدف االختبار إىل قياس مستوى عينة الدراسة يف اجلانب املعريف املرتبط بكفاايت التدريسالفعال اليت مشلها الربانمج املقرتح.
 ةياغة مفردات االختبار :مت صياغة بنود االختبار على شكل أسئلة موضوعية ،وذلك ملا يتوافر يف هذا النوع من مزااي مثل:املوضوعية يف بناء االختبار وتصحيحه ،واتصافه بصدق وثبات عاليني ،ووضوح الفقرات وبعدها عن األلفاظ الغامضة أو
املضللة ،وتوزيع اإلجاابت الصحيحة توزيعاً عشوائياً (جامل)120 01992 0؛ وقد تكون االختبار يف صورته األولية من
( )50سؤاالً من نوع االختيار من متعدد.
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 ةدق االختبار :مت عرض االختبار على جمموعة من احملكمني املختصني يف املناهج وطرق التدريس وذلك إلبداء آرائهمومقرتحاهتم حول بنود االختبار من حيث مدى وضوح البنود وصحتها ،وإضافة وتعديل ما يرونه مناسباً؛ وقد أبدى بعضهم
مالحظات ومقرتحات حول بعض بنود االختبار ،أفضت عن إجراء التعديالت ،حيث أصبح االختبار يتكون من ()62
سؤاالً.
 ثبات االختبار :مت تطبيق االختبار على عينة مكونة من ( )10من أعضاء هيئة التدريس غري املستهدفني يف التدريب ،ومتحساب معامل الثبات بطريقة التجزئة النصفية ،وذلك بتقسيم أسئلة االختبار إىل قسمني األسئلة ذات األرقام الفردية مقابل
األسئلة ذات األرقام الزوجية ،وحساب معامل ارتباط بريسون فكان مساوايً( ،)0022وقد اعترب الباحثان أن نسبة معامل
الثبات مرتفعة ،وميكن الوثوق هبا ،ومن مث االطمئنان الستخدام أداة للقياس.
 التقدير الكمي ألداء أعضاء هيئة التدريس يف االختبار :مت تقدير مستوايهتم يف االختبار ،على أساس درجة واحدة لإلجابةالصحيحة ،وال شيء لإلجابة اخلطأ ،وعليه فإن جمموع الدرجات النهائية لالختبار التحصيلي بلغت ( )62درجة ،وبعد رصد
البياانت اليت مت احلصول عليها من تطبيق أداة البحث مت إجراء املعاجلة اإلحصائية املناسبة ،ومن مث التحقق من صحة فروض
البحث واإلجابة عن أسئلته.
الوسائل اإلحصائية املستخدمة :مت ابالستعانة بربانمج  spssاستخدام األساليب اإلحصائية التالية :املتوسط احلسايب واالحنراف
املعياري  -معامل بريسون  -اختبار  tللعينات املرتابطة /لعينة واحدة  -مربع ايتا.
نتائج الدراسة ومناقشتها وتفسريها :
فيما يلي عرضاً نتائج الدراسة اليت مت توصل إليها ومناقشتها ،هبدف اإلجابة عن أسئلة الدراسة وفروضها من خالل
استخالص ما أسفر عنه تطبيق أداة االدراسة والربانمج التدرييب وحتليل البياانت إحصائياً كما أييت:
لإلجابة على السؤال األول :والذي نص على" ما كفاايت التدريس الفعال اليت ينبغي ان يكتسبها أعضاء هيئة التدريس يف
الكليات غري الرتبوية جبامعة إب"؟ مت االجابة على هذا السؤال من خالل اإلطار النظري ومراجعة االدب السابق وكتب طرق
التدريس والدراسات اليت تناولت برامج تدريبية يف التدريس الفعال ومت االجابة على السؤال يف ثنااي إجراءات الدراسة.
لإلجابة عن السؤال الثاين :والذي نص على "ما مالمح الربانمج التدرييب املقرتح يف تنمية كفاايت التدريس الفعال لدى أعضاء
هيئة التدريس غري الرتبويني جبامعة إب؟" مت اإلجابة عن هذا السؤال يف ثنااي إجراءات الدراسة املتعلقة ببناء الربانمج التدرييب؟
االجابة عن السؤال الثالث :والذي نص على "ما مستوى كفاايت التدريس الفعال املعرفية لدى أعضاء هيئة التدريس غري
الرتبويني جبامعة إب عينة الدراسة؟ "لإلجابة على هذا السؤال مت تطبيق االختبار التحصيلي املعد لقياس الكفاايت املعرفية للتدريس
الفعال قبليا على عينة الدراسة والبالغ عددهم ( )62لتحديد مستواهم ،وبعد تفريغ البياانت وحتليلها ابستخدام املتوسط احلسايب
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واالحنراف املعياري والتعرف على داللة الفروق بني املتوسطات احلسابية ابستخدام اختبار ت لعينة واحدة بني متوسط درجات
العينة يف االختبار وبني املتوسط املعياري والذي حدد بنسبة  %20من درجات االختبار اي  12.9واجلدول اآليت يوضح ذلك :
جدول ( :) 5اختبار  tلعينة واحدة لتحديد مستوى املتدربني قبل الربانمج
العينة

املتوسط احلسايب

االحنراف املعياري

املتوسط الفرضي

درجات احلرية

62

15.2352

5.69222

12.9

63

قيمة

مستوى

ت

الداللة

2.11

0.000

يتضح من اجلدول اعاله ان متوسط درجات العينة يف االختبار بلغ ( ،)15.2352بينما متوسط املعياري لالختبار
( ،) 12.9اي ان متوسط درجات العينة يف االختبار اقل من متوسط االختبار ،ويالحظ أيضا أن قيمة اختبار ت بلغت
( )2.11ومستوي داللة ( )00000مما يثبت داللة الفروق بني املتوسطني لصاحل متوسط االختبار ،مما يثبت أن املستوى املعريف
حول كفاايت التدريس الفعال لدى املتدربني متدنية مما يربر حاجتهم لدورات وبرامج تدريبية يف التدريس الفعال إلكساهبم مهارات
وكفاايت التدريس الفعال ،الن جناح العملية التعليمية ترتبط بنجاح عملية التدريس وان جودة املخرجات التعليمية ترتبط جبودة
العمليات وان استخدام أساليب واسرتاتيجيات حديثة يف التدريس والتقومي يساعد على حتقيق االهداف بفاعلية ،فقد يكون
االستاذ متمكنا من املادة العلمية ولكن ال يستطيع ايصاهلا للطالب حيث تنقصه مهارة توصيل املعرفة واملتمثلة مبهارات التدريس
واالسرتاتيجيات احلديثة اليت توفر الوقت واجلهد لألستاذ يف توصيل املعلومات واملعارف وبشكل افضل وهذه النتائج تتفق مع
دراسة كل من دراسة (سويدان ( ،)6002متام،عفيفي. )6009،
لإلجابة عن السؤال الراب والذي نص على "ما فاعلية الربانمج التدرييب املقرتح يف تنمية كفاايت التدريس الفعال املعرفية لدى
أعضاء هيئة التدريس يف الكليات غري تربوية جبامعة إب؟"
لإلجابة على هذا السؤال مت تطبيق االختبار التحصيلي املعد لقياس الكفاايت املعرفية للتدريس الفعال بعداي على عينة الدراسة
ومت حتليل البياانت ومعاجلتها من خالل استخدام املتوسط احلسايب واالحنراف املعياري والتعرف على داللة الفروق بني املتوسطات
احلسابية ابستخدام اختبار ت لعينتني مرتابطتني بني املتوسط القبلي والبعدي لالختبار وذلك من خالل التحقق من صحة الفرضية
اآلتية (ال توجد فروق ذات داللة إحصائية بني متوسطي درجات العينة يف االختبار التحصيلي القبلي والبعدي يعزى للربانمج
التدرييب) واجلدول التا ي يوضح نتائج اختبار الفرضية:
جدول ( :)2اختبار  tلعينتني مرتابطتني للتعرف على فاعلية الربانمج التدرييب
املتوسط

االحنراف

درجات

قيمة

مستوى

االختبار

العينة

احلسايب

املعياري

احلرية

ت

الداللة

5.5

63

9.2 -

0.00

القبلي

62

15.2

6.6

البعدي

62

19.2
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يتضح من اجلدول اعاله ان متوسط درجات العينة يف االختبار القبلي بلغ ( )15.2وأقل من متوسط درجاهتم يف االختبار
البعدي الذي بلغ ( )19.2وهذا يدل على حتسن مستواهم يف كفاايت التدريس الفعال املعرفية ،ويظهر من اجلدول قيمة ت اليت
بلغت ( )9.2 -ومستوى داللة ( )0.00وهي قيمة دالة عند مستوى ( ،)0.03مما يثبت وجود فروق بني املتوسطني القبلي
والبعدي لصاحل التطبيق البعدي لالختبار مما يدل على أتثري الربانمج التدرييب يف اكتساب العينة الكفاايت املعرفية للتدريس الفعال
وهبذا مت رفض الفرضية القاضية بعدم وجود الفروق وقبول الفرضية البديلة اليت تقضي بوجود الفروق بني املتوسطي التطبيق القبلي
والبعدي ،تعزى للربانمج التدرييب ،وتعزى تلك النتيجة إىل طبيعة الربانمج التدرييب واحلقائب املقدمة للمتدربني واليت مت اعدادها
وفق مواصفات جيدة حيث زودت ابملادة التدريبية املالئمة الحتياجات املتدربني وزودت احلقائب أبنشطة تدريبية متنوعة واليت
جعلت املتدربني مشاركني ومتفاعلني بشكل اجيايب ،من خالل العمل اجلماعي اثناء تنفيذ األنشطة داخل قاعة التدريب مما أدى
إىل تبادل اخلربات فيما بينهم واكتساب املعارف بعضهم من بعض ،واالساليب التدريبية املستخدمة يف الربانمج واليت اكدت على
التفاعل واملشاركة والنقاش والتدريب اجلماعي لعبت دوراً يف حتفيز املتدربني وااثرة دافعيتهم حنو الربانمج التدرييب وشعورهم أبمهيته
يف تنمية مهاراهتم التدريسية ،وتنوع األساليب التدريبية واألنشطة التدريبية عملت على خلق جو من املتعة والتشويق مما ساعد
املتدربني اكتساب الكفاايت املعرفية للتدريس الفعال ،وقد يعود هذا إىل استخدام اساليب تقومي متنوعة أثناء التدريب واملتمثلة
ابلتكاليف واالنشطة التدريبية يف قاعة التدريب والتكاليف املنزلية اليت جعلت املتدرب نشطا ومتحمسا للقيام بتلك التكاليف مما
اكسبهم الكفاايت املعرفية للتدريس الفعال ،وملعرفة مستوى الفاعلية للربانمج التدرييب ،فقد مت حساب حجم االثر(الداللة العملية)
واملوضح ابجلدول اآليت:
جدول (  :)4مربع إيتا لقياس حجم األثر
مربع إيتا لقياس حجم األثر
0.22
يتضح من اجلدول اعاله ان مربع ايتا بلغ ( )0.22أي أن حجم األثر كبري وهذا يدل إىل فاعلية الربانمج التدرييب يف تنمية
كفاايت التدريس الفعال املعرفية لدى أعضاء هيئة التدريس ،ويعود هذا التأثري إىل طبيعة الربانمج التدرييب واحلقائب املقدمة
واجللسات ا لتدريبية واألنشطة التدريبية الصفية والالصفية خالل اايم التدريب واالساليب التدريبية املستخدمة واساليب التقومي
شجعت على املشاركة اإلجيابية الفاعلة من املتدربني بنشاط وحتمس وجدية مما ساعدهم على اكتساب املعارف وبعض املهارات يف
التدريس الفعال ،وتتفق النتائج احلالية مع نتائج دراسة مل من (( ،)Newland,elt,2005احلليب ،سالمة( ،)6003 ،أبو
الشيخ( ،)6002،حسني ،)6011،حسني ،السعدين(.)6011
توةيات الدراسة :يف ضوء نتائج الدراسة أوصى الباحثان مبا أييت:
 عقد الربانمج التدرييب احلا ي لبقية أعضاء هيئة التدريس يف بقية الكليات غري تربوية جبامعة إب. إقامة الدورات والربامج التدريبية لتنمية كفاايت التدريس الفعال ألعضاء هيئة التدريس بكليات جامعة إب بداية كلعام جامعي وبشكل مستمر.
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 تشجيع أعضاء هيئة التدريس يف حضور الربامج التدريبية من خالل ربط الرتقيات العلمية واجازات التفرغ العلميواحلوافز املادية واملعنوية االخرى.
 إقامة ندوات علمية توعوية بشكل مستمر ويف مجيع كليات اجلامعة حول أمهية اكتساب وممارسة كفاايت التدريسالفعال لتحسني جودة خمرجات العملية التعليمية يف اجلامعة .
 أمهية حتديد االحتياجات التدريبية ألعضاء اهليئة التدريسية ابجلامعة مبا يتعلق بكفاايت التدريس وأساليب تقومي تعلمالطلبة.
 ضرورة تقومي االداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة وحتديد نواحي القصور ومعاجلتها من خالل اقامة الربامجالتدريبية املتنوعة .
مقتحات الدراسة :يف ضوء نتائج الدراسة اقرتح الباحثان إبجراء الدراسات األتية:
فاعلية الربانمج التدرييب املقرتح يف تنمية االداء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس جبامعة إب واجتاهاهتم حنو التدريس.

-

 تقومي االداء التدريسي لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة إب يف ضوء معايري األداء املهين. فاعلية برانمج تدرييب مقرتح لتنمية مهارات تقومي تعلم الطلبة وبناء االختبارات التحصيلية لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعةإب.
املراج :
-

أبو خطوة ،السيد عبد املوىل.)6015(.فاعلية برانمج مقرتح قائم على التدريب اإللكرتوين عن بعد يف تنمية بعض

مهارات التعليم اإللكرتوين لدى أعضاء هيئة التدريس.املؤمتر الدويل الثالث للتعليم اإللكتوين والتعلم عن بعد،الرايض-1 ،
.55
 أبو الشيخ ،مصطفى حسني( .)6002فاعلية برانمج تدرييب لتحسني األداء التدريسي يف جامعة عمان للدراسات العليامصمم وفق املدخل النمظومي.اجمللة املصرية للدراسات التجارية ،اجمللد()56ع، 1مصر.201-322،
-

أبو وطفة ،حممود مرزوق.)6006(.واقع النمو املهين ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة اإلسالمية وسبل تطويره من

وجهة نظرهم .رسالة ماجستري ،اجلامعة اإلسالمية ،غزة.
-

متام،شادية عبد احلليم وعفيفي،أميمة حممد(.)6009فعالية برانمج تدرييب مقرتح لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس يف

ضوء احتياجاهتم التدريبية .املؤمتر الدويل الساب (التعليم يف مطل

األلفية الثالثة.اجلودة-االاتحة-التعلم مدى

احلياة)،اجمللد( ،)5مصر.1662-1150 ،
 -جامل ،عبد الرمحن .)1992(.الكفاايت التعليمية يف القياس والتقومي واكتساهبا ابلتعلم الذايت ،عمان :دار املناهج.
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احلريب ،حياة حممد سعيد.)6002(.إدارات التطوير ودورها يف التنمية املستدامة ألعضاء هيئة التدريس ابجلامعات

السعودية .جملة دراسات يف التعليم اجلامعي ،ع( ،)15الرايض ،ص.513
-

حسني ،هشام بركات والسعدين،حممد عبد الرمحن .)6011(.فعالية برانمج تدرييب مقرتح يف حتقيق االحتياجات املهنية

ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعات العربية يف عصر املعلوماتية .جملة كلية التبية ببور سعيد،ع ،11مصر.22-51،
-

احلليب ،إحسان حممود وسالمة ،مرمي عبد القادر.)6003(.تنمية الكفاايت الالزمة ألعضاء هيئة التدريس يف ضوء

معايري اجلودة الشاملة ونظام االعتماد األكادميي.دراسة مقدمة يف ورةة عمل تفعيل وثيقة األراء لمأمري عبد هلل بن عبد العزيز
حول التعليم العايل،جامعة امللك عبد العزيز،السعودية.
-

الدبيان ،موضي إبراهيم.)6011(.تنمية إجتاهات الوعي املعلومايت الرقمي لدى أعضاء هيئة التدريس جبامعة

اإلماممحمد بن سعود واتثريها على تطوير البحث العلمي .جملة دراسة املعلومات ،ع.132-10،101
-

رضوان ،حنان أمحد.)6009(.التنمية املهنية ألعضاء هيئة التدريس يف ضوء متطلبات التعليم اإللكرتوين"دراسة

تقوميية".مؤمتر املعلوماتية وقضااي التنمية العربية"رؤى واستاتيجيات" ،يف الفرتة 62-66مارس،6009،القاهرة.
-

سويدان ،أمل عبد الفتاح( .)6002معرفة فاعلية برانمج توليفي تدرييب يف إكساب مهارات التدريس الفعال للهيئة

املعاونة جبامعة القاهرة .عامل التبية ،اجمللد( )2ع ،19مايو .622-612، 6002
-

شحاتة ،حسن( .)6001التعليم اجلامعي والتقومي اجلامعي بني النظرية والتطبيق،القاهرة :الدار العربية للكتاب.

-

الطعاين ،حسن( .)1999بناء برانمج تدرييب ملديري املدارس الثانوية يف األردن يف ضوء أدائهم ملهاهتم املطلوبة.رسالة

دكتوراه ،اجلامعة املستنصرية ،بغداد.
-

الطنطاوي ،عفت مصطفى( .)6009التدريس الفعال :ختطيطه ،مهاراته ،اسرتاتيجياته ،تقوميه ،عمان :دار املسرية

للنشر والتوزي .
-

عبد الغفار ،نورة بنت عواد( .)1262االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس بكليات الرتبية للبنات للقيام مبهام

تصميم املقرر الدراسي واإلعداد لتنفيذه .جملة جامعة طيبة :العلوم التبوية ،السنة الثانية ،ع .122-122 ،2
-

العجرمي ،سامح مجيل .)6015(.فاعلية برانمج تدرييب مقرتح قائم على الفصول االفرتاضية يف تنمية بعض مهارات

التدريس الفعال لدى الطلبة املعلمني جبامعة القدس املفتوحة واجتاهاهتم حنوها.جملة املنارة ،اجمللد التاسع عشر،ع-5،612
.5631
-

عطية ،حمسن علي( .)6002االسرتاتيجيات احلديثة يف التدريس الفعال ،عمان :دار ةفاء للنشر والتوزي .

-

عماشة ،سناء حسن .)6002(.معايري اجلودة يف مدارس التعليم العام ورقة قدمت يف اللقاء السنوي للجمعية

السعودية للعلوم التبوية .بريدة ،السعودية.
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-

الغامدي ،أمحد محدان( .)6005خصائص عضو هيئة التدريس اليت يفضلها امللتحقون بكليات املعلمني يف اململكة

العربية السعودية.جملة كلية املعلمني،اجمللد الثالث،ع،6الرايض.112-23،
-

املطريف ،غازي بن صالح بن هليل" .)6010(.فاعلية برانمج تدرييب مقرتح قائم على اسرتاتيجيات التعلم النشط يف

تنمية مهارات التدريس الفعال لدى الطالب املعلمني ختصص علوم طبيعية جبامعة أم القرى" .جملة التبية العلمية ،مج  ،15ع
 ،1مصر.122 - 119 ،
-

حيىي ،سعيد حامد حممد .)6015(.فاعلية برانمج تدرييب مقرتح قائم على معايري اجلودة لتنمية مهارات التدريس

اإلبداعي لدى الطالب املعلمني ختصص العلوم بكليات الرتبية.جملة كلية التبية ،جامعة بنها ،القاهرة.
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