
 الثالث البحث
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5102 –العدد األول -المجلد الثالث عشر ................……. .  ...مجلة اتحاد الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

 
 

 55 

 
 .تقويم الطلبةوأداليبهطرائق دور األدتاذ الجامعي في تحدين نوعية 

 
  *د.هاشم بن سعيد الشيخي                         

 الملخص
 

طنا لل  يتمثللا الفلللر الللن ال رللة اللتادلل  وللا سحليللل امت افدللتاي الوللار ا وللا سح للاة    الل  
 لب  مأدالابه بما ي فم وا سو يل رخنجات الت لام الوار ا.سق يم الط

 ا :سلتاد  إلى اإلجاب   ة افدئل  اآلملتحقا  الفلر ال اب  د ت ال
 ؟.سق يم الطلب  مأدالابهطنا   را أبنز ر ايان هائات اال تماا افكاايما المت لق  ب -1
 را ماقع ر ت ى رخنجات الت لام الوار ا؟. -2
مسقلل يم الطلبلل  مأدللالابه بمللا ي للفم وللا طنا لل  دللتاي الوللار ا وللا سح للاة    الل  رللا امت اف -3

 سو يل رخنجات الت لام الوار ا؟.
(  ضللل اً رلللة أ ضلللات هائللل  التللللتيل بوار للل  أ  القلللنى بم للل  66مسمثللللت  االلل  اللتادللل  ولللا  

 ( طالباً وا كلتا الوار تاة. 83الم نر ، مجار   الملك واصا بافح ات، إضاو  إلى  
ملتحلاا باا ات اللتادل  ادلتخل  الباحلث الا لم المئ يل  مالمت دلطات الح لابا  ماال حناولات 
الم ااتيلل ، إضللاو  إلللى ر االلل  ألاللا كنم بللاا لح للان الثبللات الدللتبا   سوللخا  ماقللع  ملالل  سقلل يم 

 الطالم الوار ا بالممل  .
كللاايما يات ال ,قلل ، ر للايان هائللات اال تمللاا افأبللنز ر  للن  سمسمللت رناج لل  افاباللات بفلللر 

مرلة ملم سحليلل  قلع ر لت ى رخنجلات الت للام الولار امإ لاا أامات اللتاد  ال,زر  لتولخا  ما
سق يم الطلب  مأدالابه، مبالتالا طنا   أامات افدتاي الوار ا التا يم ة أن س فم وا سح اة    ا  

 اإلدفا  وا سح اة رخنجات الت لام الوار ا.
مأن لللل لك الضللل ي  ا ضللل ي ولللا رخنجلللات الت للللام الولللار اللللى مجللل  مقلللل تلصلللت اللتادللل  إ

إضلاو  إللى المسد ل  الوار ال  رلة حالث إضل ار  ا  ولا الموتملع بمسد لاسه المختلال سأمانات دللب
 ونصفا وا الحص ل  لى اال تماا افكاايما لبناروفا.

 
 
 
 .السعودية ،باألحساء جامعة امللك فيصل ،كلية الرتبية* 



 تقويم الطلبة وأساليبه ....................................... د. الشيخيطرائق تاذ الجامعي في تحسين نوعية دور األس
 
 

 55 

د  إلى إر ا ا  قاا  افدتاي الوار ا بال ليل رة افامات التا يم ة أن س فم كما تلصت اللتا
التقل يم الماادلب  مأدلالابه، مأن طنا ل  وا سو يل رخنجات الت لام الوار ا، رافا را يت ل  بت ظالي 

يلك الفلر  سو يل المخنجات( يم ة أن يتحقل   للى الاحل  الملأر ل إيا رلا مجللت اتجل  كبالن  
مالتا للا  بللاة افدللتاي الوللار ا مالمسد لل  الوار الل  ممزات  الت لللام ال للالا، مرللة يلللك  رللة الت ارللا

ال ما  لى إ لاا بنارج سلتيبا  رتخصص  مسااا ها وا  ل  رواالت، رافا ادتناساواات التللتيل، 
 التقللل يم مأدلللالابه، مسقلللليم الحللل اول الماايللل  مالم ا يللل  ال,زرللل  ل دلللتايطنا للل  مرفلللاتات التا الللن، م 

الوللار ا لتوللوا ه  لللى االلتحللال بتلللك البللنارج، إضللاو  إلللى سلل وان الملل اا مالتوفالللات ال,زرلل  وللا 
 القا ات اللتادا .

كما أمصت اللتاد  بأهما  التحال افدتاي الوار ا بتلك البنارج التلتيبا ، مس ظالي الخبلنات   
بحللاو مسقللاتين مماجبلللات(، الم ت للب  وللا المالللان، إضللاو  إلللى االهتمللا  باف مللال الاصلللا   رللة أ

 مبالموالاة ال جلا ا مالمفاتي، مبتا اا طنيق  المااقو  مالح ات.
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ّمشكلةّالدراسة:ّ-1

ّمقدمة:ّ-1-1

أصع    إذبيعة االعامليعة ضوععوجل اجلعودة، ال خيفى على اجلميع  االهممعاا الري عل العبد ه ديعم اجلامععات الع  
( إىل أن 7002، اأحد أب ز املؤشع ات علعى زياهعا. ايشعل أبعو درعة اع فعة  الشغل الشاغل لملك اجلامعات

موععوجل اجلعودة يععد ع ابع  شعك ع معن أهعم املوععوعات العا أالماعا العدان املمةدمعة مخعب فعرتة أ يعة  اصعة، 
 ااسمثم ت فيم حىت أص حت اجلودة مؤش اً اعخص اً ماماً يف المةدا االمطور اال حث ااملخافسة. 

د دفعععت األ يععة الري ععلة ملوعععوجل اجلععودة العديععد مععن اجلامعععات إىل إاشععاء احععدات هععع  بععاجلودة ارعع     
اكيفيععة يةيةاععا. ابععالعودة إىل أبعع ز أهععداد هلععك الوحععدات فماخععا ذمععد أتععا هممحععور حععون خم جععات المعلععيم 

جعات المعلعيم يف امممع  اجلامعي اكيفية جتويدها ااالرهةاء ضسمواها،  صوصاً يف ظل الع رة الةوية بع  خم  
 (. 7002حممد،  7002االمخمية فيم  بلةاسم، 

خ جات المعليمية أ يعة كع  ، لبلك ذمد أن ازارات المعليم العايل ااملؤسسات اجلامعية هويل موعوجل امل
إىل أن خم جعات المعلعيم أصع حت معن املوععوعات  (Hussey & Smith,2008)يشل هاسي امسعث  إذ

 ,Oliverاق ااس  يف جمان المعليم العايل اأن هلا أ ية بالغة. كما أشار أاليف  اآ  ان املسمخدمة على اط

Tucker, Gupta & Shelley ,2008 ))  إىل أن خم جعات المعلعيم اععمان اجلعودة يف المعلعيم اجلعامعي
 يف أسرتاليا يعد من األالويات، اأن العخص  األهم يف ذلك هو الطالب.

ة امل كايععة للخطععمل ااملخععاهت االريمعب اامل اجعع  الدراسععية  امعععة ا مععاا حممععد بععن كمعا أشععارت أمااععة الل خعع
( إىل أن العديد من مؤسسات المعلعيم الععايل ه كعا علعى خم جعات المعلعيم ل عمان 7002سعود ا س مية  

دراسية" الا اجلودة، اأن" معايل اممطل ات بخاء اخلطمل الدراسية للم حلة اجلامعية االمةومي البايت لل امت ال
أعععد ا اجلامعععة هؤكععد علععى االهممععاا بععاجلودة االخوعيععة ملخ جععات المعلععيم العععايل، اهععو مععا دفعاععا إىل إاشععاء 
احععدة المةععومي االةيععاس اععدد ريععاس مععد  مواءمععة خم جععات اجلامعععة لسععوق العمععل، اإاشععاء احععدة المطععوي  

 اارات المةومي اأسالي م.األكادديي ادد هخمية اهطوي  ردرات األساهبة اجلامعي  يف م
( إىل أن هةعومي املخ جعات المعليميعة أصع   ااعور ال ليسعي لعمليعة 7002ايف السياق ذاهم يشعل اوعويل  

م ميعع  هيدععات االعممععاد األكععادديي العامليععة، بععل إن  اً أساسععياً هشععرًت االعممععاد األكععادديي، كمععا أصعع   شععً 
 Accreditation Boardي للاخدسة االمةخية األم يريية  هيدة االعمماد األكادديبعض هلك اهليدات مثل 

for Engineering and Technology  ًهسعععمى ا مصعععارا  )ABET أصععع حت هعمععع  هةعععومي ))
معية هطوي  ااعممعاد كليعات . كما أن املخ جات المعليمية ااور ال ليس لعملية االعمماد األكادديي ل اجماا

 The Association to Advance collegiate Schools of ا دارة ااألعمععان األم يرييععة 
Business) (AACSB)   اا ل عممععاد األكععادديي لمععويل عمليععة المةععومي داراً أكثعع أعععادت الخ عع  يف شعع ًا

أ ية، اهو ما يعين أن هةومي خم جعات المعلعيم اجلعامعي يعويت بوصعفم حمعوراً رليسعاً يف عمليعة شعاملة هسعمادد 
 عموماً.  جتويد المعليم اجلامعي 
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ادمعععا سععع   هم ععع  أ يعععة خم جعععات المعلعععيم اجلعععامعي، اأن هخعععاف مواصعععفات مثلعععى يخ غعععي هواف هعععا يف هلعععك 
املخ جات حىت ديريخاا ا سااا علعى رمعو فاععل يف هةعدا امممع  ارريعم، ابعالعودة إىل هلعك املواصعفات فماخعا 

يت. ايف هعععععبا السعععععياق يشعععععل مااعععععت ذمعععععد أتعععععا هرتكعععععا حعععععون اجلوااعععععب املع فيعععععة ااملااريعععععة االوجداايعععععة للخععععع  
(Mandt,2008)  أن المعلعععيم اجليعععد يعععب أن يخمعععي مععععارد الطل عععة ايطعععور معععن ماعععارا م، اأن ذلعععك إىل

يسععام يف يةيعع  اجلععودة يف خم جععات المعلععيم، ابالمععايل إفععادة امممعع  ضؤسسععاهم املخملفععة، كمععا يشععل اوععويل 
مفريعععععععععععل ا بعععععععععععداعي ااالبمريعععععععععععارد، ايشعععععععععععل شعععععععععععف د ( إىل أ يعععععععععععة امعععععععععععم ف اخلععععععععععع ي  ملاعععععععععععارات ال7002 

(Shephard,2009)   إىل أن معععععن املواصعععععفات العععععا يخ غعععععي هواف هعععععا يف اخلععععع يت اجلعععععامعي الةعععععيم ااملوارععععع
( علععى هلععك املواصععفاتر الةععدرة علععى أداء العمععل 7002االسععلوكيات ا يابيععة، اي ععي  أبععو درععة اع فععة  

 اجلماعي، اماارات المواصل.
اسعععة اواليعععة علعععى أهعععم العخاصععع  ال شععع ية يف يةيععع  اجلعععودة يف املخ جعععات ااملممثعععل يف اسعععود ه كعععا الدر 

( إىل أن لألسعماذ اجلعامعي داراً ك علاً يف جتويعد خم جعات Baird,2007األسماذ اجلامعي، حيث يشل بلد  
 اراهم.المعليم اجلامعي، األم  البد ي ز أ ية اختاذ ا ج اءات ال زمة جتاه هطوي  ردراهم اما

كمععا أن الدراسععة اواليععة سععود هةمصعع  علععى دار األسععماذ اجلععامعي يف يةيعع  اجلععودة يف املخ جععات مععن 
 أثخععاء هدريسععم، فعمليععة المةععومي ديريععن أن هسععام يفيف المةععومي اأسععالي م  الععا ديريععن لععم هوظيفاععا ً العع   عع ن 

الععع ليس للمةعععومي الرتبعععود هعععو ( إىل "أن اهلعععدد 7002يشعععل اوريمعععي   إذيةيععع  اجلعععودة علعععى رمعععو فاععععل، 
ععععمان جعععودة العمليعععة الرتبويعععة ااواجتاعععا، ذلعععك ألن الغععع ض معععن جاعععود املؤسسعععات الرتبويعععة هعععو إكسعععاب 
الط ب االطال ات، ابةية رطاعات اممم  العلوا ااملععارد ااملاعارات االسعلوكيات ااالجتاهعات، العا سع   

مل الدراسية، ااملخاهت اال امت املخملفة". كما يشل يديدها بوعوح من   ن السياسات المعليمية، ااخلط
( إىل أن هفحععا العمليععات املخملفععة يف املخ ومععة الرتبويععة يوععع  أن عمليععة المةععومي هو ععب 7000سععليمان  

حيعععااً ك عععلاً فياعععا، ألتعععا ال عععؤرة العععا جتعععبب إلياعععا اجلميععع  يف الخ عععاا المعليمعععي اعلعععى كعععل مسعععمويات املخ ومعععة 
الااايععة  جعع اء أد هطععوي  أا جتديععد ياععدد إىل يسعع  عمليععة المعلععيم االععمعلم، إعععافة إىل  الرتبويععة، اح عع  

إىل العمعل علعى  -علعى ا عم د معوارعام  -كوتا الداف  ال ليس البد يةود الععامل  يف املؤسسعة الرتبويعة 
 هطوي  أدالام ابالمايل يس  خم جات المعليم.

عليم اجلامعي من دان اختاذ ا جع اءات ال زمعة لمةعومي املعمعلم معن اال ديرين يةي  اجلودة يف خم جات الم
ميعع  اجلوااععب، امععن ل العمععل علععى هعايععا جوااععب الةععوة لديععم اهعع يف اةععاط ال ععع ، األمعع  الععبد يمطلععب 

اأساليب هةومي ممخوعة هسام يف يةي  هلك األهداد الرتبوية امل غوب فياا. ايشل يوس  ً ال  اسمخداا 
( إىل أن من جماالت المةومي امياديخم يف عمليا المعليم االمعلم هةومي املمعلم، ايشمل هبا 7002 اال فاعي 

امان من المةومي العديد من اماالت الف عية، اديرين هلخيصاا يف هةومي املمعلم مع فيعاً، امااريعاً، ااجعدااياً، 
 اسلوكياً.
 ماالت ال ارزة املمصلة باملمعلم االا يخ غي أن ( إىل أن من ا7000يف السياق ذاهم يشل الشاايب  ا 
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همخااهلا عملية المةومير االجتاهات، االمحصعيل، االشخصعية، اامليعون، ااالسعمعداد. اأن عمليعة المةعومي يخ غعي 
أال هةمص  على رياس جااب ااحد من جوااعب سعلوف الملميعب اهعو اجلااعب املعع يف، بعل يخ ععغي جتعععاازها إىل 

 عدادات اامليون ااالجتاهات امسات الشخصية.مةاييس االسم
ابةيععاا األسععماذ اجلععامعي بعمليععة المةععومي اهفعيلاععا ضععا يسععام يف جتويععد خم جععات المعلععيم ديريععن أن همحةعع  
العديعععد معععن األهعععداد امممعيعععة، اديريعععن أن يسعععام إسعععااماً فعععاعً  يف هةلعععيا املشعععري ت علعععى ا م فاعععا 

معععن مشعععري ت أمخيعععة ااجمماعيعععة اافسعععية، حيعععث يفعععرتض يف اخلععع ي  اهخوعاعععا، كال طالعععة امعععا يعععخ م عخاعععا 
ة اعم بريفايعة، إععافة إىل أن  امم كام اخل ات ااملاارات ال زمة لسوق العمل اال  ارية ألداء املااا املخًو
ذلعععك يسعععام يف يةيععع  العديعععد معععن األهعععداد للمخشعععوة المعليميعععة كاالعممعععاد األكعععادديي االسعععيما أن هةعععومي 

(، إععافة إىل أ يمعم 7002ت المعليميعة أصع   ااعور ال ليسعي لعمليعة االعممعاد األكعادديي  اوعويل، املخ جا
الري لة يف يةي  اجلودة اعماتا  أمااة الل خعة امل كايعة للخطعمل ااملخعاهت االريمعب اامل اجع  الدراسعية  امععة 

ت حيمععل األالويععة يف الوكععاالت (، لععبلك ذمععد أن هةععومي املخ جععا7002ا مععاا حممععد بععن سعععود ا سعع مية، 
 (.7002ااهليدات املعخية بالمةومي، امخاا اكالة عمان اجلودة ال يطااية اغلها  اوويل، 

ّمشكلةّالدراسةّوأسىلًها:ّّ-1-2

هممثعععل مشعععريلة الدراسعععة يف هعععدت مسعععمو  خم جعععات المعلعععيم اجلعععامعي العععبد هشعععل إليعععم آراء العديعععد معععن 
ي  بامليععدان، كمعا هؤكععده امععالت العديعد مععن الدراسعات، امخاععا دراسعة كععل مععن املمخصصع  ااألسععاهبة اجلعامع

(، حيعععععث أشعععععاراا إىل ععععععدا 7002(، ارعععععود  7002(، االعمععععع   7002(، ابعععععايواس  7000الاهععععع ات  
االاسععع اا بععع  خم جعععات المعلعععيم اجلعععامعي ااارععع  ارمصعععاد السعععوق اممطل عععات المخميعععة املسعععمدامة، إععععافة إىل 

كادديي للطالب مةاراة باملعايل العاملية، اأن ذلك ي ةي جامعاهخا دالماً يف ذيل الرتهيب عع  المحصيل األ
 العاملي على ال غم من اجود كفايات اادرة.

كمععا أن عععع  خم جععات المعلععيم اجلععامعي هؤكععده كععبلك امععالت ا م ععارات كفايععات املعلمعع  الععا أج اهععا 
ين   عععععععفاً ااععععععحاً يف مسعععععمو  خم جعععععات اجلامععععععات يف (، اأظاععععع ت 7000م كعععععا الةيعععععاس االمةعععععومي العععععًو

( معلععم 22500( معلععم مععن  02000المخصصععات املخملفععة، إذ أ فعع  يف هلععك اال م ععارات مععا يةععارب  
 ( من املمةدم .%27ل  م ار، اهو ما ديثل اس ة     عوا

فع  ع لعة المخميعة يف العل اجلمي  يمف  على األ ية ال الغة ملخ جات المعليم اجلامعي ادارها ال ارز يف د
أد جممم ، ابالمايل فمن ععع  املخ جعات لعم هعوثلات سعل ية يف المخميعة يف امممع  ايف مؤسسعاهم املخملفعة، 

إن هةومي  إذاالعمماد األكادديي ل اجماا، إعافة إىل هوثله السليب يف إمريااية حصون املؤسسة اجلامعية على 
عععععايل املسععععمخدمة يف هةععععومي املؤسسععععات اجلامعيععععة  الةوصععععي، خم جععععات المعلععععيم اجلععععامعي يعععععد أحععععد أبعععع ز امل

7002 .) 
ً ال  اهويت هبه الدراسة يف حماالة لمحديد أداار األسماذ اجلامعي الا ديرين أن هسام يف يس  اوعية 

اهةعععومي الطل عععة اأسعععالي م ضعععا يسعععام يف جتويعععد خم جعععات المعلعععيم اجلعععامعي، ابالمعععايل االرهةعععاء ضسعععمو  الطالعععب 
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امعي من   ن إكسابم املعارد ااملاارات االةيم االسلوكيات املخاس ة، األم  البد ديرين أن يؤث  إياباً اجل
يف اممم  ضؤسساهم املخملفة عامة، ايف املؤسسة اجلامعية  اصة. االسيما أن عملية هةييم األسماذ اجلامعي 

د اوثيثععة الععا ه ععبن يف جمععان هطععوي  المعلععيم يواجااععا الريثععل مععن االامةععادات، كمععا أاععم علععى العع غم مععن اجلاععو 
ن الععع يب مععا زان ماجععة إىل مايععد مععن اجلاععود، اأن مععن األمععور املامععة الععا هسععام يف هطععوي ه  العععايل يف الععًو
زيادة فاعلية اسالل هةومي الطل ة لريوتا هةليدية، اميث هسام هلك الوسالل يف هخمية ميولم امواه م اردراهم 

  (.7000 سليمان، 
  اعليم فمن أسدلة الدراسة ديرين يديدها فيما يلير

 اهةومي الطل ة اأسالي م ؟ط ال  ما أب ز معايل هيدات االعمماد األكادديي املمعلةة ب -1-2-1
 ما اار  مسمو  خم جات المعليم اجلامعي ؟ -1-2-2
م ضا يسام يف جتويعد اهةومي الطل ة اأسالي ً ال  ما دار األسماذ اجلامعي يف يس  اوعية  -1-2-3

 خم جات المعليم اجلامعي؟
ّأهدافّالدراسة:ّ-1-3

 هممثل أهداد الدراسة فيما يلير
 هةومي الطل ة اأسالي م.ط ال  يديد أب ز معايل هيدات االعمماد األكادديي املمعلةة ب -1-3-1
 هع د اار  مسمو  خم جات المعليم اجلامعي. -1-3-2
اهةععومي الطل ععة اأسععالي م ضععا يسععام يف ً العع  جلععامعي يف يسعع  اوعيععة يديععد دار األسععماذ ا -1-3-3

 جتويد خم جات المعليم اجلامعي.
ّأهموةّالدراسة:ّّ-1-4

هؤكد العديد من الدراسات عع  خم جات المعليم اجلامعي اعدا مواءمماا م  احمياجات سوق العمل 
ن اخل ي  للمععارد ااملاعارات ال زمعة، األمع  اممطل اهم  كما س ةت ا شارة(، إعافة إىل افمةار العديد م

الععععبد يععععؤدد إىل مشععععري ت عععععدة، مخاععععا إععععععاد فعععع ص امممعععع  يف يةيعععع  أهدافععععم اغاياهععععم بسععععب هععععدت 
مسعمويات اخلع ي  اجلععامعي ، ابالمعايل ععع  يف إمرياايععة مسعا مام يف يةيع  اخلطععمل المخمويعة للم ممعع ، 

ن علعععى االعممعععاد األكعععادديي ل اجماعععا. إععععافة إىل مشعععري ت اإعععععاد فععع ص املؤسسعععة اجلامعيعععة يف اوصعععو 
ارمصععادية ااجمماعيععة اأمخيععة بسعع ب االعممععاد علععى العمالععة األجخ يععة يف سععد احمياجععات امممعع  مععن األفعع اد 

 املؤهل  االةادرين على دف  ع لة المخمية.
إفعادة امممع  ايةيع  أهدافعم ابالمايل ديرين الةون أن جتويد خم جات المعليم اجلامعي ديرين أن يسام يف 

موحاهعم معن  ع ن ختع يت أفع اد معؤهل  ارعادرين علععى دفع  ع لعة المخميعة فيعم، إععافة إىل المعوثل ا يععايب  ًا
لعععبلك يف إمرياايعععة حصعععون املؤسسعععة اجلامعيعععة علعععى االعممعععاد األكعععادديي ل اجماعععا. اهخعععا يععع ز دار األسعععماذ 

ل ععة اأسععالي م ضععا ديريععن أن يسععام يف جتويععد هلععك املخ جععات، مععن هةععومي الطً العع  اجلععامعي يف يسعع  اوعيععة 
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 & Coffey؛ 7002  ن هخمية ماارات المفريل على ا م فاعا اإكسعاام املاعارات ال زمعة  اوريمعي،
Gibbs,2001.) 

المةعععومي اأسعععالي م  العععا ديريعععن لألسعععماذ ً الععع  كمعععا أن معععن األمعععور العععا هععع ز كعععبلك أ يعععة الدراسعععية أن 
هوظيفاععععا ضععععا يسععععام يف جتويععععد املخ جععععات ال هةمصعععع  علععععى أسععععاهبة المخصصععععات العلميععععة فةععععمل   اجلععععامعي

كال ياععععيات االفيايعععاء االرييميعععاء، بعععل هم عععااز ذلعععك لمشعععمل األسعععاهبة يف المخصصعععات األ ععع    األدبيعععة 
 خ  ية.ااألساليب يف المخصصات العملية االط ال  االش عية اا دارية(، إعافة إىل إمريااية هوظي  هلك ال

ّمصطلَاتّالدراسة:ّ-1-5

ّاألسًاذّاجلامعي:ّّّ-1-5-1

يع د ال احث األسماذ اجلامعي بوام ع و هيدة المدريس باجلامعة البد ي اش  هدريس الطل ة أياً كااعت 
 معيد(. –حماع   –أسماذ مساعد  –أسماذ مشارف  –ره مم العلمية  أسماذ 

ّالًقوومّوأسالويهّ:ّّصرائقّّ-1-5-2

المةومي اأسالي م  بوتا ر"جمموعة معن ا جع اءات االعمليعات العا يةعوا اعا األسعماذ ً ال  ث يع د ال اح
اجلامعي على مد  الفصل الدراسي بوكملعم اعدد يديعد جوااعب الةعوة اال عع  لعد  الطل عة، ااختعاذ معا 

معا يمطلع  إليعم يلاا لمحسع  اهطعوي  مسعمويا م، ضعا يسعام يف إيعاد  ع ي  ضواصعفات مثلعى اممفةعة مع    
 من مواصفات يف اخل يت اجلامعي". -ضؤسساهم املخملفة -اممم  
ّمفهومّاجلودة:ّ-1-5-3

ا  اً لريون أهداد الدراسة هممحعور حعون اختعاذ ا جع اءات ال زمعة معن األسعماذ اجلعامعي العا ديريعن أن 
املخاسعب ا شعارة إىل مفاعوا  يف يةي  اجلعودة يف خم جعات المعلعيم اجلعامعي، فعمن معن - يف الخااية -هسام 
هععع د اجلععودة بوتععار "إمرياايععة إ  ععاجل األشععياء املعع اد اوريععم علياععا للمعععايل ااملواصععفات العامليععة إذ اجلععودة، 

املسععمخدمة للحريععم علععى خم جععات المعلععيم أا المععدريب أا جوااععب المحسعع  املسععمم  للمؤسسععات، أا غععل 
املادية ااخلدمية إىل مواصفات كميعة، االمعامعل معاعا باسعمخداا ذلك من األشياء الا ديرين ه مة مريواا ا 

 (.7002األساليب ا حصالية"  او يب، 
( أن مصطل  اجلودة يشل إىل هل ية حاجات املسمفيد من املخمت 7002ايف ذات السياق ذك  الخ ار  

 البد هعده املؤسسة، أد مخاس مم للادد اادد لم.  
ديرين هع يفاار "بوتا املطابةة ملمطل عات أا مواصعفات  Qualityاجلودة ( أن 7002كما ذك  ًعيمة  

بوتعا ملعة السعمات  American National Standardsمعيخة. بيخما يع فاا املعاد األم يريي للمعايل 
 ااخلصالا للمخمت أا اخلدمة الا جتعلم رادراً على الوفاء باحمياجات معيخة".

ات المعليم اجلامعي بوتا "مطابةة هلك املخ جات للمعايل ااملواصعفات ايع د ال احث اجلودة يف خم ج
 العاملية الا جتعلاا رادرة على الةياا بوداارها امل جوة يف  دمة اممم  ايةي  آمالم اهطلعاهم".
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ّحدودّالدراسة:ّ-1-6

الةععع   ضريعععة ( ع عععواً معععن األسعععاهبة اجلعععامعي   امععععة أا 00ارمصععع ت الدراسعععة علعععى عيخعععة مريواعععة معععن  
( ًال اً يف كلما اجلامعم ، اذلك يف العاا الدراسي 22املري مة اجامعة امللك فيصل باألحساء، إعافة إىل  

 ا. 7002/7002
أما أداات الدراسعة فةعد ارمصع ت علعى مةابلعة كمابيعة لألسعاهبة اجلعامعي ، إععافة إىل اسعم ااة هشعخيا 

يف عععوء هلععك األداهعع  هشععخيا اارعع  مسععمو  خم جععات اارعع  عمليععة هةععومي الطالععب اجلععامعي. ارععد أمريععن 
 المعليم اجلامعي.     

هةععومي الطل ععة اأسععالي م االععا ً الع  ابالمعايل هعممععد ً يعععة أداار األسععماذ اجلعامعي ال زمععة لمحسعع  اوعيععة 
علعى معد  اهفعاق مسعمو  خم جعات  -ديرين أن هسام يف جتويد خم جات المعليم اجلعامعي يف بيدعات خمملفعة 

 معليم اجلامعي فياا م  الوار  يف اململرية.ال
ّاإلصارّالنظريّوالدراساتّالِابقة:ّ-2

 سود يمخاان ال احث يف هبا اجلاءر
 الدراسات الا أشارت إىل خم جات المعليم اجلامعي. -2-1
 هةومي الطل ة اأسالي م يف اجلامعات الع بية.ً ال   -2-2

 اذلك على الخحو المايلر 
ّيتّأشارتّإىلّخمرجاتّالًعلومّاجلامعي:الدراساتّالّ-2-1

هخاف عدة دراسات أشارت إىل خم جات المعليم اجلعامعي بشعريل أا بع,  ، مخاعا  دراسعات أشعارت إىل 
عع  خم جات المعليم يف السعودية، امخاا دراسات أشارت إىل أ ية هلك املخ جات اهوثلها يف ال اامت 

إىل دار األسماذ اجلعامعي يف يةيع  اجلعودة  -  أا غل م اش بشريل م اش -املةوا، امخاا دراسات أشارت 
 يف خم جات المعليم اجلامعي.

 رفمن الدراسات الا أشارت إىل عع  خم جات المعليم يف السعودية
(. فةد أكد  بعايواس( أ يعة 7000(، االاه ات  7002(، االعم   7002دراسة كل من بايواس   -

ايس  اوعيمم اهوثي  ال اابمل م  رطاعات العمل اا اماج، اذلعك ععن  االهمماا الرييفي ضخ جات المعليم
ً يعع  الرتكيععا علععى هطععوي  الةععدرة ا بداعيععة للطل ععة أكثعع  مععن االهممععاا بععالةيم اواليععة املعممععدة علععى الملةعع  

المعدريس ً الع  ااوفظ فةمل. كما أكد  العم ( أ ية معاجلة هبا ال ع  يف املخ جات من   ن هطعوي  
العا ال هسعام ط الع  ملسمخدمة ايسيخاا، اعدا ا ف اط يف اسمخداا أسلوب اااع ة، االسيما أتا معن الا

يف هخمية ماارات المفريل عخد الط ب، اال هسام يف إكساام هعلماً ذا معً . كما أشار  الاه ات( إىل أن 
ةليديمعم السعابةة  شعريً  ام عموااً(، من أس اب عع  خم جات المعلعيم بةعاء المعلعيم الععايل السععودد يف ه

 اامليل إىل الخمطية الةالمة على اوشو البهين باملعلومات. 
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 إذا( أظا  ذلك أي عاً، 7000هع  0220كما أن امالت ا م ار الريفايات للمعلم  البد أج د عاا 
اسعع ة ( مععخام، اأن %52( ممةععدا ابخسعع ة  22500مععن بعع   ( ممةععدا 02200مل يمععا اال م ععار سععو   

ين، %20( ا %20ة المخصصات رااحت ب   الخ اح يف بةي  (.7000(  مور  م كا الةياس االمةومي الًو
أما الدراسات الا أشارت إىل دار األسماذ اجلامعي يف يةي  اجلودة يف خم جات المعليم اجلامعي فمخاا 

أشارت  ، حيث( (Frick, Chadha, Watson & Zlatkovska, 2010دراسة ف يك اآ  ين  -
امخاا المعليم الةالم على حل  -إىل أن ه كيا األسماذ اجلامعي على االسرتاهي يات اوديثة يف المدريس 

 يسام يف يس  مسمو  خم جات المعليم. -املشري ت
إىل أن هط يعععع  المععععععلم المععععععاات،                (Harris & Bretag,2003)كمععععا أشععععععار هعععع يس اب يمععععاق  -

االهصععععععععععععان، اهفعيععععععععععععل المواصععععععععععععل ععععععععععععع  ال يععععععععععععد ا لريععععععععععععرتات، االمحليععععععععععععل الخععععععععععععوعي                       اإد ععععععععععععان ماععععععععععععارات 
لخمععععععععالت الطل ععععععععة ديريععععععععن أن يسععععععععام يف يسعععععععع  جععععععععودة خم جععععععععات المعلععععععععيم. كمععععععععا أشععععععععار بليععععععععك اآ عععععععع ان                           

Bliuc, Ellis, Goodyear & Piggott, 2010) ) رين أن يسام يف جتويد إىل أن األسماذ اجلامعي دي
 املخ جات من   ن هفعيل املخارشة ااووار على ش رية ا ارتات ع  المفاعل امل اش   اجااً لوجم(.

إىل أن معععن املاععم ه كيعععا األسعععماذ اجلععامعي علعععى اجلوااعععب (Shephard,2009) كمععا أشعععار شععف د  -
 ا بداجل.الوجدااية، إعافة إىل الرتكيا على العمل اجلماعي اماارات المواصل ا 

إىل إمرياايعععة إسعععااا األسعععماذ اجلعععامعي يف جتويعععد خم جعععات المعلعععيم  (Ngai,2009)كمعععا أشعععار اعععاري  -
اجلامعي من   ن إساامم يف الخمو الفري د للطل ة، ايف هخمية شخصيمام، ايملام املسؤالية جتاه اممم  

االثةععة بععالخفس، إعععافة إىل هطععوي   املععدت، اهخميععة ماععارات المفريععل الخارععد لععديام، اهخميععة ماععارات الةيععادة،
ماارا م األكادديية، اهخمية اجلوااب الةيمية لديام اذلعك معن  ع ن ععدة أمعور، أب زهعا مشعاركمم الطل عة يف 
ب امت اخلدمعة االجمماعيعة يف امليعدان، اهفعيعل عمليعة المةعومي ضعا يسعام يف يديعد جوااعب ال عع  االةصعور 

 لديام، االعمل على معاجلماا.
ّتقوومّالطليةّوأسالويهّيفّاجلامعاتّالعربوة:صرائقّّ-2-2

هةعومي الطل عة اأسعالي م العا يوظفاعا األسعاهبة اجلعامعيون يف ً الع  هخاف عدة دراسات ع بيعة أشعارت إىل 
 راجلامعات الع بية، امن هلك الدراسات

سعععود ( الععا هععدفت إىل يديععد ح ععم ال سععوب امسعع  اهم يف جععامعا امللععك 0222دراسععة اجلععداجل   -
اامللك فاد لل رتان ااملعادن من اجاعة ا ع  الطع ب ال اسع   ااألسعاهبة اجلعامعي  يف اجلعامعم . اأظاع ت 

الدراسععة أن الطعع ب يعع ان أن مععن أسعع اب ال سععوب عععدا درععة بعععض األسععاهبة اجلععامعي  يف هةععومي  امععالت
ة، اأن مععن األسعع اب الععا المحصععيل الدراسععي للطالععب، اعععدا رععدرة بعععض مععخام علععى هوصععيل املععادة العلميعع
ممخوععة لمةعومي يصعيل ً الع  ديرين أن هسام يف  فض اس ة ال سعوب حسعن ا ميعار األسعاهبة، ااسعمخداا 
المعععدريس، ايف الةيععععاس ً الععع  الطععع ب. اأاصعععت الدراسعععة بمةعععدمي دارات هدري يععععة لألسعععاهبة اجلعععامعي  يف 

ة جتعععل امععال ام أكثعع  مصععدارية اعدالععة. كمععا االمةععومي الرتبععود، اضععا يسععام يف هوظيعع  اسععالل هةععومي ممخوععع
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ااألسععاهبة مععن  عع ن إهاحععة الورععت أاصععت الدراسععة بالعمععل علععى هةويععة الع رععات ا اسععااية بعع  الطعع ب 
 الريايف للحوار ااملخارشة.

( الععا هععدفت إىل الريشعع  عععن اارعع  المععدريس االمةععومي اجلععامعي 7000  ادراسععة شععحاهم اأبععا اخليععل -
يم العالععد الرتبععود يف كليععات ال خععات باململريععة. ا لصععت الدراسععة إىل اجععود العديععد مععن بغيععة هطععوي ه اهع عع

املشععري ت الععا هواجععم الطال ععات ااألسععاهبة اجلععامعي  يف العمليععة المعليميععة المةودييععة، امععن هلععك املشععري ت 
ا يمعلع  بالعدرجات اعمماد الطال ات على اوفظ اآليل، اإساءة ال ن باألسماذ اجلامعي افةدان الثةة بم فيم

االدرة يف إد اهلا. كما أظا ت الخمالت أن هخاف اهفاراً ب  الطال ات ااألساهبة اجلامعي  على عدة مسات، 
أب زها زرين األساهبة اجلامعي  من  املعادة العلميعة، اهعايعا ا جابعة الصعحيحة الصعادرة ععن الطال عات. ايف 

ت ل  م ار اجليعد ليةعيس مسعمويات المفريعل العليعا عوععاً عوء هلك الخمالت أاصت الدراسة بوع  مواصفا
عععن مسععمو  المععبك  ااوفععظ اآليل، اهخويعع  مصععادر المةععومي، اعةععد ارش عمععل لموهيععل األسععاهبة اجلععامعي  
أكادديياً، اإرامة حلةات مثية هخارشية حون مفاوا المةومي الشامل احون الط ال  اوديثة للمدريس االمةومي، 

ات أافعع  اأرحععب للمععدا  ت ااوععوار ااملخارشععة، اإاشععاء مريمععب ل  م ععار االمةععومي الرتبععود اإعطععاء مسععاح
 يساعد على إعداد اال م ارات املوعوعية، اإج اء موث ً بية ماعية.

د بعض كفايات األسعاهبة اجلعامعي  يف كليعة العلعوا ع   ه( الا هدفت إىل 7005ادراسة الغايوات   -
ن اجاعة ا ع  الطل عة أافسعام. اكشعفت الدراسعة ععن ععدة أمعور، مخاعا أن الطل عة غعل الرتبوية  امعة مؤهة م

المةومي االمدريس المةليدية، اأن أكث ية األساهبة يف جامععة ط ال  راع  عن اسمخداا األساهبة اجلامعي  ل
شارك  اي ع  المدريس المةليدية مثل ا لةاء؛ دما ي ةيام مسممع  ال مً ال  مؤهة ال ياالون يسمخدمون 

دافعيعععمام االسعععيما أن الريثعععل معععن الرتبعععوي  مثعععل الععععامل ديعععود يععععداتا ً يةعععة هةمعععل إبعععداجل الطالعععب اماعععارة 
املخارشعععععة لديعععععم. اأععععععاد ال احعععععث أن امعععععالت الدراسعععععة أظاععععع ت أي عععععاً أن الطل عععععة يعمةعععععدان أن أسعععععاهب م 

المةومي اوديثة ميث هريون ً ال  اا يسمخدمون على رمو ممري ر األسدلة املةالية. اأاصت الدراسة باسمخد
 هدريس ممخوعة احديثة.ً ال  مخاس ة ملسمويات الطل ة اميوهلم ااجتاها م، إعافة إىل اسمخداا 

( الا هعدفت إىل هعع د اجتاهعات ًل عة جامععة ا سع اء اخلاصعة رمعو 7002ادراسة املص د ام عي   -
امعيون. اأظاععع ت الخمععالت أن اجتاهعععات الطل عععة رمعععو أسععاليب المةعععومي املخملفعععة العععا يسععمخدماا األسعععاهبة اجلععع

المخوي  يف أساليب المةومي كاات إيابية، اأشار ال احثان إىل أن ذلك يعا  إىل أن أف اد العيخة يعمةدان أن 
هبا األسلوب يو ب حسخات كل األساليب ابالمايل خيف  عيوب األساليب األ   . كما ي   أف اد العيخة 

شون إجابات أسدلة اال م ار بعد هوزي  الدرجات، اي ان أي اً أن المةومي عن ً ي  إعداد أن األساهبة يخار
األمعاث االمةعاري  يخمعي رعدرات الطل عة. كمعا أظاع ت الخمعالت أن أفع اد العيخعة يع ان أن الطل عة يخسعون حممعو  

املسعمخدمة ه كعا علعى المعدريس ً الع  مادة اال م ار بعد مدة رصلة، اي   ال احثان أن هعليعل هعبا هعو أن 
عملية حفظ املعلومات عن ظا  رلب من دان ربمل بع اا ب عض امن دان المشديد بالدرجة األاىل على 
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عمليات المفريل. اأاصت الدراسة بم ين املدرس  يف اجلامعة أسلوب المةومي باألساليب املمعددة، اهش ي  
 بعد هوزي  الدرجات.املدرس  على االسمم ار يف مخارشة ًل مام يف إجابا م 

د إىل املععععععايل املسعععععمخدمة يف هةعععععومي املؤسسعععععات هعععععع   ( العععععا هعععععدفت إىل 7002ة الةوصعععععي  ادراسععععع -
ن  المعليميععة ايف هةععومي أداء املعلععم اجلععامعي، االعة ععات الععا ديريععن أن هواجععم هععبه العمليععات االسععيما يف الععًو

يف جامععة أسعيوط ضصع  أظاع ت أن املعيعار الع يب. اأشعار ال احعث إىل أن امعالت هلعك الدراسعة العا ً ةعت 
املمعل  بع ض األسماذ اجلامعي على الط ب ا جابات الخموذجية ألعمان السخة، ااملعيار املمعلع  بسعماحم 
ضخارشععة الطعع ب معععم حععون درجععا م اواصععل  علياععا يف أعمععان السععخة غععل ممحةةعع ، اأن ذلععك يعععد مععن 

امعي الطععع ب بخمعععالت ا م عععارا م باام عععاا امخارشعععمام ضعععا ارد اعععا معععن األمعععور السعععل ية. فماايعععد األسعععماذ اجلععع
أ طاء، ًا ح بعض الواج ات امخارشماا من ر ل الط ب ديرين أن يسام إسااماً ك لاً يف يس  مسمو  
الطععع ب اجلعععامعي  اهطعععوي ه. اأاصعععت الدراسعععة بمعععوفل ارععععت أكععع  معععن األسعععاهبة ملخارشعععة الطععع ب ارععععت 

وفل رعععدر أكععع  معععن العدالعععة يف اال م عععارات الشعععفاية مععع  هةليعععل درجا معععا، اإعععع ن امعععالت اااعععع ات، اهععع
 ا م ارات أعمان السخة، إعافة إىل هع ي  الط ب با جابات الخموذجية ل  م ارات.

( الا هدفت إىل الريش  ععن احمياجعات األسعاهبة اجلعامعي  7002ادراسة  أبو من ة( ااوديدد   -
الرتبويععة يف اجلامعععات اخلاصععة يف األردن مععن اجاععة ا عع هم. اأظاعع ت امععالت الدراسععة فيمععا  يف كليععات العلععوا

إن هخععاف  إذيمعلعع  ض ععان اسععرتاجتيات الةيععاس االمةععومي أن اواجععات المدري يععة هلععم هععي حاجععات مموسععطة، 
ية حاجعععة إىل اسعععمخداا م عععادئ ا حصعععاء الوصعععفي لوصععع  امعععالت اال م عععار، اإععععداد اال م عععارات المحصعععيل

بواواعاععععا املخملفععععة، ااسععععمخداا م ععععادئ ا حصععععاء المحليلععععي يف يليععععل امععععالت اال م ععععار اهفسععععلها، اإعععععداد 
اال م ععارات حمرييععة امل جعع  اهط يةاععا، اهشععخيا جوااععب الةععوة لمععدعيماا، ااةععاط ال ععع  يف هعلععيم الطل ععة 

معن املفعاهيم ااملاعارات يف هعبا لع جاا. اأشار ال احثان إىل حاجة األساهبة اجلامعي  إىل اكمسعاب املايعد 
اجلااععب. أمعععا فيمعععا يمعلعع  بالخمعععالت املمعلةعععة ض ععان اسعععرتاهي يات المعععدريس فةععد أظاععع ت اواجعععة الري عععلة إىل 
اسمخداا أساليب المعليم االمعلم المعاات. اأاصى ال احثان بمخطيمل الدارات المدري ية اإعدادها لألساهبة 

 ، اهوفل ف ص هدري ية همريامل فياا املع فة م  المط ي .اجلامعي  يف عوء حاجا م الفعلية
اار  دمارسة األساهبة اجلامعي  ألساليب المدريس  د( الا هدفت إىل هع   7002  ادراسة الس يعي -

الفعالة، ايديد ممطل ات اسمخداماا يف بعض جامعات دان جملس المعاان لدان اخلليت الع يب. اأشارت 
كثعع  أسععاليب المععدريس الفعالععة شععيوعاً أسععلوب املخارشععة ااوععوار، اأسععلوب المععدريس امععالت الدراسععة إىل أن أ

املعممد على المةخيات المعليمية، اأرلاا شيوعاً أسلوب المدريس املعممد على المعلم المعاات. ايف عوء هلك 
المعععدريس  الخمعععالت أاصعععت الدراسعععة بالعمعععل علعععى هعايعععا اجتاهعععات األسعععاهبة اجلعععامعي  رمعععو دمارسعععة أسعععاليب

الفعالععة، اهفعيععل األسععاليب المدريسععية األ عع   ذات الط يعععة المط يةيععة كوسععلوب حععل املشععري ت، االععمعلم 
المعععاات، اغلهععا مععن األسععاليب الععا هخمععي المفريععل اال حععث اا بععداجل العلمععي. كمععا أاصععت الدراسععة بعةععد 

 ارش عمل ادارات لألساهبة اجلامعي ، اهسايل ح ورهم املؤز ات.
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( العععا هععععدفت إىل هةعععومي املمارسععععات العععا يم عاععععا األسعععاهبة اجلععععامعيون يف 7000راسعععة سععععليمان  اد -
جامعة ه وف يف هةييم المحصيل األكادديي لط ام من اجاة ا   ً ب اجلامعة. اأظا ت امالت الدراسة 

خوعععون يف أسععدلة أن هخععاف العديععد مععن ا يابيععات يف هلععك املمارسععات، مخاععا أن الطل ععة يعع ان أن املدرسعع  ي
ا م عععارا م، ايصعععححون أاراق ا جابعععة بدرعععة، ايلمامعععون بوعععع  أسعععدلة معععن حممعععو  املةععع ر العععبد يدرسعععوام، 
اي عععون أسععدلة هخاسععب مسععمويات الطعع ب ارععدرا م املخملفععة، احيععددان يف بدايععة الفصععل األازان الخسعع ية 

ون معايل الدرة ااملوعوعية يف رصد درجات ألساليب المةومي. أما السل يات فمممثل يف أن املدرس  ال ي اع
أثخعععاء إععععدادهم لألمعععاث. اأاصعععت يف ال حعععث أا المة يععع  بالشعععريل امل جعععو، كمعععا أتعععم ال يمعععابعون ً اعععم 

الدراسععة بعةععد عععدة لةععاءات أا دارات لموعيععة األسععاهبة اجلععامعي  باملمارسععات املمعلةععة بععالمةييم املوعععوعي 
اصعععة يعععدد عخاصععع  اعععع  درجعععة ال حعععث أا المة يععع  امعايلهعععا، االمخويععع  يف ألداء الطالعععب، اهعععوفل رالمعععة  

أساليب المةومي ل مان درة الخمالت اصدراا، اا س اجل يف هاايد الط ب بخمال ام يف أعمان السخة ل مان 
 االسمفادة من هلك الخمالت.

ّتعلوقّعلىّالدراساتّالِابقة:ّ-2-3

 يةرها شارة إىل الخةاط اآلبةة ديرين يف عوء اسمع اض الدراسات السا
أن ملخ جات المعليم اجلامعي أ ية بالغة، اأام على ال غم من ذلعك فماخعا الحعظ عععفاً ااععحاً يف  -1

 هلك املخ جات، اهي مفمة ة إىل مواصفات املثلى الا يخ غي هواف ها يف اخل يت اجلامعي.
جتويعععععد خم جععععات المعلعععععيم اجلعععععامعي ايف  أن بممريععععان األسعععععماذ اجلععععامعي املسعععععا ة إسعععععااماً فععععاعً  يف -2

 إكساب الطل ة املعارد ااملاارات ااالجتاهات املخاس ة.
ً الع  أن من األمور املامة الا ديريعن لألسعماذ اجلعامعي الةيعاا اعا لم ويعد خم جعات المعلعيم هفعيعل  -3

ل راعععات الدراسععة، هةععومي الطل ععة اأسععالي م املخاسعع ة، اأن ذلععك يمطلععب اختععاذ بعععض ا جعع اءات املامععة دا عع
ااسععرتاهي يات هدريسععية معيخععة  كععالمعلم المعععاات احععل املشععري ت(، االرتكيععا علععى ً العع  امخاععار هوظيعع  

 ماارات المفريل ا بداعي، اعلى جماالت األهداد الث ثة  املع فية ااملاارية االوجدااية(.
اجلامعات الع بية أظا ت أن هخاف هةومي الطل ة اأسالي م يف ً ال  أن الدراسات الا أج يت حون  -4

ااألسععاليب الععا هسععمخدا يف الغالععب، اأن علععى األسععاهبة اجلععامعي  هطععوي  هلععك ط العع  رصعوراً ااعععحاً يف ال
ً الع  ااألساليب ضا يسعام يف جتويعد خم جعات المعلعيم اجلعامعي. اأاعم لمحةيع  ذلعك يخ غعي هوظيع  ط ال  ال

هدري يعة اارش عمعل، أمعً  يف أن يسعام ذلعك يف معاجلعة الةصعور  المدريس اوديثة، إععافة إىل عةعد دارات
 المدريس المةومي اأسالي م  على الخحو امل جو.ً ال  ايف هطوي  

المةععومي ً العع  اعلععى العع غم مععن هشععابم الدراسععة اواليععة معع  الدراسععات السععابةة مععن حيععث ه كياهععا علععى 
ن  الع يب عامة ايف اململرية  اصة، إعافة إىل المشابم ب  اأسالي م  الا يوظفاا األساهبة اجلامعيون يف الًو

عععدد مععن هلععك الدراسععات السععابةة االدراسععة اواليععة يف هخااهلععا ملخ جععات المعلععيم اجلععامعي، إال أن الدراسععة 
المةعومي اأسعالي م العا يخ غعي هوظيفاعا معن ر عل األسعاهبة ً الع  اوالية عن هلك الدراسعات معن حيعث هخااهلعا 
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ااألساليب ط ال  ا يسام يف جتويد خم جات المعليم اجلامعي، إعافة إىل ممطل ات هط ي  هلك الاجلامعي  ض
 من جتايا اإعدادات.

ّإجراءاتّالدراسة:ّ-3

ّمنهجّالدراسة:ّ-3-1

اسمخدا ال احث يف هبه الدراسة املعخات الوصعفي المحليلعي العبد فيعم يةعوا ال احعث بمحليعل معا حصعل 
رعاا ال احعث بمحليعل اارع  مسعمو   إذ(، 7000كمياً أا يليً  اوعياً  العسعاد، عليم من معلومات يليً   

خم جععات المعلععيم اجلععامعي، اذلععك مععن  عع ن يليععل امععالت مةابلععة أج يععت معع  عيخععة مععن األسععاهبة اجلععامعي  
 امعة أا الة   ضرية املري مة اجامعة امللك فيصل باألحساء، امعن  ع ن اسعمط جل آراء عيخعة معن ًع ب 
افععععس اجلععععامعم ، بغيععععة اسععععمخ ص أداار األسععععماذ اجلععععامعي ال زمععععة لمحةيعععع  اجلععععودة يف خم جععععات المعلععععيم 

 هةومي الطل ة اأسالي م.ط ال  ب -يف الورت ذاهم -اجلامعي، ااملمعلةة 
ّجمًمعّالدراسةّوعونًها:ّّ-3-2

امللععك فيصععل يف العععاا  زثععل جمممعع  الدراسععة يف األسععاهبة اجلععامعي  االطعع ب  امعععة أا الةعع   اجامعععة
زثلعت  إذا. أما عيخة الدراسة فةد مت ا ميارها بط يةة رصدية معن كلمعا اجلعامعم ، 7002/7002الدراسي 

عيخة الدراسة يف األساهبة اجلامعي  العبين المحةعوا بع امت هدري يعة ععمن مشع اجل ازارة المعلعيم الععايل لمخميعة 
 ( ع واً ض اهب خمملفة، يوعحاا اجلدان المايلر00الدراسة   المميا اا بداجل. ابلغ العدد الريلي لعيخة

 س زيع أوناا  اا  اللتاد  بح م رتغان الوال مالنسب  افكاايما  (1الولمل  
 الموم ع إ او يك ت النسب   
 22 72 70 دكمور 0
 00 2 7 حماع  7

 00 22 72 الموم ع ال لا
ب م حلععة ال ريععالوريوس يف جامعععة أا الةعع   اجامعععة أمععا الطعع ب فةععد مت ا ميععار عيخععة رصععدية مععن ًعع 

عدد من الط ب بعد   اجام  إذ ج  ه مخماا االسم ااة، حيث امللك فيصل لإلجابة عن الع ارات الا 
( 20من راعات اال م ارات ااسمعدادهم للمعاان م  ال احث يف هع دة االسم ااة. ارد بلغ عددهم الريلي  

ب معععخام لريعععوتم معععا زالعععوا يف السعععخة األاىل معععن دراسعععمام، إععععافة إىل اسعععم عاد ( ًععع 0ًال عععاً، مت اسعععم عاد  
 ( اسم ااة، اهي ما مت يليلاا يف هبه الدراسة.22ًال   اثخ  لعدا درمام يف هع دة االسم ااة، ليم ةى  

ّأدواتّالدراسة:ّ-3-3

 زثلت أداات الدراسة فيما يلير
ّنيّباجلامعاتّالِعودوة:مقابلةّكًابوةّلألساتذةّاجلامعوّ-3-3-1

 ه مخت هبه املةابلة الريمابية ث ثة أسدلة هممحور حون مسمو  خم جات المعليم اجلامعي، االموثلات 
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الا ديرين من ط ال  الخامة عن هدت مسمو  املخ جات يف اممم  عموماً ضؤسساهم املخملفة، إعافة إىل ال
 امعي.  هلا االرهةاء ضسمو  خم جات المعليم اجل

ّاسًيانةّتشُوصّواقعّعملوةّتقوومّالطالبّاجلامعي:ّ-3-3-2

( فةععععع ة أمريعععععن اسمخ صعععععاا معععععن مععععععايل اهليدعععععات املعخيعععععة باالعممعععععاد 02ه عععععمخت هعععععبه االسعععععم ااة  إذ 
 المةومي اأسالي م .ط ال  األكادديي، اهمعل  ب

امعععععة امللععععك فيصععععل ارععععد ع عععععت أداهععععا الدراسععععة علععععى ث ثععععة مععععن ااريمعععع  مععععن األسععععاهبة اجلععععامعي   
د آرالام مع   ، ااآل  ان ض ه ة أسماذ مساعد لباألحساء اجامعة أا الة   ضرية املري مة، أحدهم ض ه ة أسماذ

سعععب ح  ، ًفيفعععة يف ععععوء آراء ااريمععع حعععون م ءمعععة األداهععع  اصععع حمياما، امعععن ل أج يعععت هععععدي ت 
 (.0.20ة  الث ات ل سم ااة بط يةة ألفا ك اا اخ ف لغت هبه الخس 

( املسععمويات الععا حععددها ال احععث للحريععم علععى كععل معيععار مععن معععايل األداة، 7ايوععع  اجلععدان ررععم  
 اإىل أد درجة يعد هبا املعيار ممحةةاً.
 اتج  سحق  الم اات بح م قام  المت دط (2الولمل  

 درجة ية  املعيار الخس ة املدوية املموسمل اوسايب للمعيار
 ممحةع  بعععدرجة ك لة %000 -%20 2 – 2.7من 
 ممحة  بدرجة مموسطة %20أرل من  -%00 2.02 - 7.2من 
 ممحعةع  بدرجة ععيفة %00أرل من  -%50 7.22 - 7مععععن 

 غل ممحة  %50أرل من  7أرل من 
 (.7000اهمف  هبه املموسطات االخسب املدوية ادرجة ية  املعيار م  دراسة  الشيخي، 

ّحصائوة:األسالوبّاإلّ-3-4

 اسمخدا ال احث األساليب ا حصالية المالية لمحليل بيااات الدراسةر
 الخسب املدوية  -3-4-1
 املموسطات اوسابية. -3-4-2
 االرم افات املعيارية. -3-4-3
معادلععععة ألفععععا ك اا ععععاخ وسععععاب الث ععععات السععععم ااة هشععععخيا اارعععع  عمليععععة هةععععومي الطالععععب  -3-4-4

 اجلامعي.
ّ:هاناقشًعرضّالنًائجّومّ-4

سععود يععع ض ال احععث امععالت الدراسععة الععا ا مععت افةععاً ألسععدلماا، حيععث يعيععد ال احععث ًعع ح السععؤان 
 ايم عم بالخمالت املمعلةة بم، امن ل همم مخارشة الخمالت ادد اسمخ ص امل ام  العلمية فياا.

 اديرين اسمع اض الخمالت على الخحو المايلر
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ّل:نًائجّاإلجابةّعنّالِؤالّاألوّ-4-1

 كان السؤان األان من أسدلة الدراسة على الخحو المايلر
 سق يم الطلب  مأدالام؟.طنا   را أبنز ر ايان هائات اال تماا افكاايما المت لق  ب

لإلجابعععة ععععن هعععبا السعععؤان رعععاا ال احعععث ض اجععععة األدبيعععات يف حماالعععة المعععع د إىل أبععع ز مععععايل هيدعععات  
هةعععععومي الطل ععععة اأسععععالي م، اأمريععععن اخلععععع اج بالعديععععد مععععن املعععععايل العععععا               لعععع  ط ااالعممععععاد األكععععادديي املمعلةععععة ب

 ديرين يف عولاا ا سااا يف هشخيا اار  مسمو  خم جات المعليم اجلامعي. 
 ( هير7002(، ااو يب  7002(، اال مثي  7002اهبه املعايل الا أمرين اسمخ صاا من الثةفي  

 يل الط ب.هخوي  أساليب هةومي يص -
 اره اط أساليب المةومي املسمخدمة بوهداد املة ر. -
 هوعي  معايل هةدي  أعمان الفصل للط ب  ا م ارات ع موث ع مةاالت ع ...(. -
 اعوح أسدلة اال م ارات. -
 مشولية أسدلة اال م ارات موعوعات املة ر. -
 ا بداعي.المةومي اأسالي م  املم عة ماارات المفريل ً ال  هخمية  -
 المةومي اأسالي م  املم عة أساليب المفريل احل املشري ت.ً ال  يس   -
 معاجلة األ طاء الشالعة يف امالت اال م ارات  الدارية االخصفية( أااًل بوان. -
 موعوعية هةومي يصيل الط ب  اويدة االخااهة(. -
 درة هةومي يصيل الط ب. -
 بة بصورة مموازاة عخد هةومي يصيل الط ب.هو ي عوامل الساولة االصعو  -
 س عة هصحي  أعمان الط ب الفصلية. -
 هاايد الط ب بخمالت ا م ارا م باام اا. -
 الممرين عخد ا جابة عن أسدلة الط ب. -
 هخاان أساليب المةومي جماالت المعلم املخملفة  املع فية ااملاارية االوجدااية(. -
 المح ي ية. هخوجل أساليب المةومي -
 اسمخداا أساليب المةومي الشفوية اف  ً يعة املة ر. -
 هوفل عمااات أن األعمان الا يمةدا اا الط ب هي من إاماجام فعلياً. -
 المةومي املسمخدمة يف كل مة ر م  اواهت المعلم امل غوب فيم.ً ال  ااس اا  -
ّنًائجّاإلجابةّعنّالِؤالّالٌاني:ّ-4-2

 ثات من أسدلة الدراسة على الخحو المايلركان السؤان ال
 را ماقع ر ت ى رخنجات الت لام الوار ا؟

 لإلجابة عن هبا السؤان راا ال احث بمج اء مةابلة م  عدد من األساهبة اجلامعي   امعة أا الة   
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ط العععع  ب اجامعععععة امللععععك فيصععععل، إعععععافة إىل هوزيعععع  اسععععم ااة ر"معععععايل هيدععععات االعممععععاد األكععععادديي املمعلةععععة
اأساليب هةومي الطل ة" على عيخة من الط ب بخفس اجلامعم ، امن ل كاات امالت املةابلة ااالسم ااة على 

 يترالخحو اآل
ّنًائجّمقابلةّاألساتذةّاجلامعوني:ّ-4-2-1

( أسدلة ً حت على عيخة الدراسة املممثلة يف عدد من األسعاهبة اجلعامعي    رجعان 2ه مخت املةابلة  
 ات(  امعة أا الة   اجامعة امللك فيصل، ااألسدلة هيراسيد

، فمععا أبعع ز االامةععادات جتععاه هخععاف شععريو  مععن هععدت مسععمو  خم جععات المعلععيم اجلععامعي ال للسال افمل:
 ذلك؟

مع  عمومعاً ايف ما المعوثلات الخامعة ععن هعدت مسعمو  خم جعات المعلعيم اجلعامعي يف امم ال سال الثا ا:
 مؤسساهم املخملفة؟
كيعع  ديريععن لألسععماذ اجلععامعي االرهةععاء ضسععمو  الطالععب اجلععامعي ضععا يسععام يف ختعع يت   ال للسال الثالللث:

 أجيان لدياا الةدرة على يةي  آمان اممم  اهطلعاهم؟
 ايف عوء يليل إجابات عيخة الدراسة أمرين اسمخ ص العديد من الخمالت ديرين هلخيصاا فيما  يلير

   الوار ااة بالوار ات ال   اي :أبنز  تا ج رقابل  افداس 
لعععى يعععود ال احعععث بدايعععة ا شعععارة إىل أن امعععالت املةابلعععة العععا أج يعععت مععع  األسعععاهبة اجلعععامعي  ارمصععع ت ع

أسعاهبة فعوكث (، ابالمعايل فةعد مت اسعم عاد  0( معن أفع اد العيخعة حعداً أد   %00ا جابات الا أشعار إلياعا  
ن الخمعالت. اعليعم أظاع ت امعالت الدراسعة فيمعا يمعلع  بالسعؤال  األان أد إجابة مل يم  علياا هبا العدد م

موماً االثات  أب ز االامةادات جتاه مسمو  خم جات المعليم اجلامعي االموثلات الخامة عن ذلك يف اممم  ع
 رضؤسساهم املخملفة( ما يلي

 عع  مسمو  خم جات المعليم اجلامعي. -
 م اجلامعي م  ممطل ات سوق العمل ااحمياجاهم.عدا مواءمة خم جات المعلي -
 ات معن غعل السععودي  لسعدال طالة اععع  ا اماجيعة، األمع  العبد رعد يعدف  إىل االسعمعااة بالريفايع -

 الع ا يف مؤسسات اممم  اما رد يصاحب ذلك من مشري ت اجمماعية اارمصادية اأمخية.
حععداث المغيعلات ال زمععة مععن هخميعة اهةععدا اررععي. ععع  رععدرة اخلع يت اجلععامعي علععى إفعادة جمممعععم اإ -

اأن ذلك يعا  إىل عدة أمور، مخاا عع  ماارات اخل يت ا بداعية، اعع  مااراهم اوياهيعة، ارصعور يف 
 ماارات المفريل الخارد اماارات حل املشري ت.

 عع  ردرة اخل يت اجلامعي على املخارشة ااووار.
 مععن امعي يف هععدت مسععمو  المعلععيم العععاا؛ ألن هخععاف جععاءاً ك ععلاً مسععا ة عععع  خم جععات المعلععيم اجلعع -

 هلك املخ جات يم م رمو المعليم العاا من   ن العمل يف جمان المدريس.
 الموثل السليب ل ع  خم جات المعليم اجلامعي يف املؤسسات اجلامعية من حيث فةدان الثةة اا  -
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ةعععدا هعليمعععاً ممميعععااً امعععا رعععد يصعععحب ذلعععك معععن مشععععري ت اب اجماعععا، االل عععوء إىل مؤسسعععات  ارجيعععة لم
ارمصععادية ااجمماعيععة، إعععافة إىل إععععاد فعع ص املؤسسععة المعليميععة يف اوصععون علععى االعممععاد األكععادديي 

 للمؤسسة اجلامعية اب اجماا. 
(، االعمعععع  7000اجععععاءت امععععالت الدراسععععة ممفةععععة يف جععععاء مخاععععا معععع  امععععالت دراسععععة كععععل مععععن الاهعععع ات  

(، الععبين أشععاراا إىل عععع  خم جععات المعلععيم اجلععامعي يف اململريععة اإىل هععوثل 7002ابععايواس  (، 7002 
ذلعك ال ععع  يف امممعع  ضؤسسععاهم املخملفععة. كمعا همفعع  معع  مععا أسععف ت عخعم امععالت ا م ععارات املعلمعع  الععا 

ين     ( معلعععععم معععععن بععععع02000(، اأ فععععع  فياعععععا معععععا يةعععععارب  7000أج اهعععععا م كعععععا الةيعععععاس االمةعععععومي العععععًو
( معلم   ععوا ل  م عار؛ دمعا يععين أن ر عون املخ جعات اجلامعيعة ال ععيفة يف الوظعال  المعليميعة 22500 

سود يسام يف هفارم املشريلة االسيما أن خم جعات المعلعيم الععاا سعود زثعل معد  ت مسعمة لية للمعلعيم 
 اجلامعي، اهو ما يعين اسمم ار املشريلة لسخوات ارضا لعةود!

لعع  با جابععة عععن السععؤان الثالععث  كيعع  ديريععن لألسععماذ اجلععامعي االرهةععاء ضسععمو  الطالععب أمععا فيمععا يمع
اجلععامعي ضععا يسععام يف ختعع يت أجيععان لععدياا الةععدرة علععى يةيعع  آمععان امممعع  اهطلعاهععم( فةععد أظاعع ت امععالت 

 الدراسة إمريااية يةي  ذلك من   ن ما يلير
المععععدريس ً العععع  لألسععععماذ اجلعععامعي مععععن  عععع نر هطعععوي  االهممعععاا بمخميععععة املسععععمو  العلمعععي ااملاععععارد  -

املسمخدمة، اهفعيل المةخيات اوديثة يف المدريس، االرتكيا على اجلوااب العملية من   ن ال بمل ب  اوياة 
 اليومية اما يدرسم الطالب، ااسمخداا اسالل المةومي اوديثة.  

العمععل علععى ربععمل خم جععات المعلععيم اجلععامعي االهممععاا باجلااععب العلمععي ااملاععارد للطالععب مععن  عع ن  -
باحمياجات سعوق العمعل اممطل اهعم، امعن  ع ن هاايعدهم باملاعارات اوياهيعة ال زمعة  كماعارات المواصعل، 
االمحليععععل، االععععمعلم الععععبايت، احععععل املشععععري ت، االمفريععععل الخارععععد، االمفريععععل ا بععععداعي، اماععععارات ال حععععث 

 العلمي(. 
 اية ال زمة  للطالب اجلامعي ضا هم مخم من ريم ام ادئ ااجتاهات. االهمماا باألهداد الوجدا -
العمععل علععى هطععوي  مععد  ت المعلععيم اجلععامعي، ألن عععع  هلععك املععد  ت ديثععل عة ععة ك ععلة أمععاا  -

 مؤسسات المعليم العايل، ايسام يف عع  مسمو  اخل يت.  
عععدة ن املشععريلة هشععرتف فياععا أًعع اد كمععا أمريععن م ح ععة اجععود إمععاجل بعع  األسععاهبة اجلععامعي  علععى أ  

يخ غي اختاذ ال زا للمخسي  بيخاا اإحداث درجة ك علة معن المريامعل يف جاودهعا، اهممثعل هلعك األًع اد يف 
ازارة المعليم العايل، ااجلامعات السعودية، ااألساهبة اجلامعي  بملك اجلامعات، ايديداً من  ع ن الرتكيعا 

 أثخاء اخلدمة.يف على ب امت المدريب 
اعلى ال غم من اجود اهفاق ب  امالت املةابلة اامالت عدة دراسات ي   ال احث هخاان ذلك بالمفصيل 
عخد مخارشعة امعالت اسعم ااة الطع ب، أمعً  يف جتخعب المريع ار معن جاعة، الريعون هلعك الخمعالت م ه طعة اره اًعاً 

 المةومي اأسالي م  من جاة أ   .ط ال  م اش اً ب
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ّنًائجّاسًيانةّالطالبّ:ّ-4-2-2

(، العععبد يوعععع  معععد  يةععع  مععععايل 2يف ععععوء يليعععل اسعععم ااة الطععع ب أمريعععن اخلععع اج باجلعععدان ررعععم  
( معيعاراً، م ه عة هخازليعاً 02هةعومي الطل عة اأسعالي م اال عالغ ععددها  ط الع  هيدات االعمماد األكادديي املمعلةة ب

 مسب ريمة املموسمل ر
 (3الولمل  

 سق يم الطلب  مأدالابه رنسب  ساازلااً بح م قام  المت دططنا   ان هائات اال تماا افكاايما المت لق  برلى سحق  ر اي

النقم  ح م االدتبا  
 

  
 الم اات

المت دط الح ابا  رة 
4)

 

اال حنار الم ااتي
 

التنسام
 

 
 

 اتج  سحق  الم اات

ب يوعععع  األسعععاهبة اجلعععامعيون مععععايل هةعععدي  أعمعععان الفصعععل للطععع  0
  ا م ارات ع موث ع مةاالت ع ...(.

 ممحة  بدرجة ك لة 0 0.20 3.29

يسعععمخدا األسعععماذ اجلعععامعي أسعععاليب المةعععومي المح ي يعععة  اال م ععععارات  2
 املوعوعية ااملةالية ضخمل  أاواعاا(.

 ممحة  بدرجة مموسطة 7 0.22 3.18

 ممحة  بدرجة مموسطة 2 0.20 3.16 يااد األسماذ اجلامعي الط ب بخمالت ا م ارا م باام اا. 05
 ممحة  بدرجة مموسطة 2 0.20 2.94 همص  أسدلة اال م ارات بالوعوح. 00
 ممحة  بدرجة مموسطة 5 0.20 2.88 ييب األسماذ اجلامعي عن أسدلة الط ب بممرين. 02
 ممحة  بدرجة مموسطة 0 0.22 2.78 ه ه مل أساليب المةومي املسمخدمة بوهداد املة ر. 0
 ممحة  بدرجة مموسطة 2 0.22 2.76 يمو ى األسماذ اجلامعي العدن عخد هةومي يصيل الط ب. 02
 ممحة  بدرجة مموسطة 2 0.22 2.7 همص  أسدلة اال م ارات بالشمون يف هغطية موعوعات املة ر. 00
يوازن األسماذ اجلعامعي بع  ععاملي السعاولة االصععوبة بصعورة مموازاعة  07

 يل الط ب.عخد هةومي يص
 ممحة  بدرجة مموسطة 2 0.22 2.64

 ممحة  بدرجة مموسطة 00 0.2 2.63 يمو ى األسماذ اجلامعي الدرة عخد هةومي يصيل الط ب. 02
 ممحة  بدرجة مموسطة 00 0.25 2.6 يصح  األسماذ اجلامعي أعمان الط ب الفصلية من دان هو ل. 02
لععععة ل ععععمان أن األعمععععان الععععا يمخععععب األسععععماذ اجلععععامعي إجعععع اءات فعا 02

 يمةدا اا الط ب هي من إاماجام فعلياً.
 ممحة  بدرجة مموسطة 07 0.27 2.41

المةعععععومي املسعععععمخدمة يف كعععععل مةععععع ر مععععع  اعععععواهت العععععمعلم ً الععععع  هموافععععع   2
 امل غوب فيم.

 ممحة  بدرجة مموسطة 07 0.22 2.41

ة ااملااريععععة هغطععععي أسععععاليب المةععععومي جمععععاالت الععععمعلم املخملفععععة  املع فيعععع 5
 االوجدااية(.

 ممحة  بدرجة ععيفة 02 0.25 2.21

يعععععععاا األسععععععماذ اجلععععععامعي األ طععععععاء الشععععععالعة يف امععععععالت اال م ععععععارات  00
  الدارية االخصفية( أااًل بوان.

 ممحة  بدرجة ععيفة 05 0.27 2.18

يسعععععمخدا األسعععععاهبة اجلعععععامعيون أسعععععاليب ممخوععععععة يف هةعععععومي يصعععععيل  7
 الط ب.

 ممحة  بدرجة ععيفة 00 0.22 2.15

المةعععومي اأسعععالي م  املم ععععة يف يسععع  أسعععاليب المفريعععل ً الععع  هسعععاهم  2
 احل املشري ت.

 ممحة  بدرجة ععيفة 02 0.22 2.69

المةععععومي اأسععععالي م  املم عععععة يف هخميععععة ماععععارات المفريععععل ً العععع  هسععععاهم  2
 ا بداعي.

 غل ممحة  02 0.20 1.94
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سعععععاليب المةعععععومي الشعععععفوية افععععع  ً يععععععة يسعععععمخدا األسعععععماذ اجلعععععامعي أ 2
 املة ر.

 غل ممحة  02 0.22 1.73

  2.56 املموسمل اوسايب للمعايل كلاا
 ممحةةة بدرجة مموسطة

( معيععاراً ممحةعع  بدرجععة 07( ذمععد أن هخععاف معيععاراً ااحععداً ممحةعع  بدرجععة ك ععلة، ا 7مععن اجلععدان ررععم  
رين غععععل ممحةةعععع . اديريععععن م ح ععععة أن املعععععايل ( معععععايل ممحةةععععة بدرجععععة ععععععيفة، امعيععععا2مموسععععطة، ا 

المةععومي ً الع  املمحةةعة بعدرجات عععيفة أا غعل املمحةةعة همعلع  بعععدة أمعور، مخاعا رصعور ك عل يف اسعمخداا 
اأسععععالي م  الععععا ديريععععن أن هسععععام يف يسعععع  أسععععاليب المفريععععل احععععل املشععععري ت اهخميععععة ماععععارات المفريععععل 

اسعمخداا أسعاليب المةعومي الشعفوية، ايف االهممعاا باألعمعان الفصعلية  ا بداعي، إعافة إىل رصور ااعع  يف
 من حيث إعدادها اهةودياا. 

ايععود ال احععث ا شععارة إىل أاععم عخععد مخارشععة الخمععالت سععود يشععل إىل أن املعيععار ممحةعع  إذا كااععت درجععة 
ممحةعع  علععى  (، اغععل7فععوكث  كمععا يوعععحم اجلععدان ررععم  2مععن  2.7يةةععم ك ععلة  يريععون مموسععمل املعيععار 

(، ايريعون املعيعار غعل 2معن  2.02 - 7.2الخحو املومون عخد يةةم بدرجة مموسطة  مموسمل املعيعار معن 
(  مموسععمل املعيععار 7ممحةعع  إن كااععت درجععة يةةععم ععععيفة أا حععان كواععم غععل ممحةعع  افعع  اجلععدان ررععم  

 فورل(. 2من  7.22
ةومي الطل ة اأسعالي م يع   ال احعث هةسعيماا إىل اهً ال  اعلى ال غم من كون مي  املعايل هخدرج يت 

 ث ثة حماار حىت ديرين مخارشماا على رمو أف ل، اذلك على الخحو المايلر
 التق يم مأدالابه   ب جه  ا ( :طنا   المح ت افمل: 

. عمومعاً ذمعد  2، 2، 2، 0، 5، 7، 0( معايل، هي املعايل ررعمر 2ديرين أن يخدرج يت هبا ااور  
(. أمععا املععايل الععا هخععدرج يععت هععبا ااععور فخ ععد أن 2مععن  7.20هعبا ااععور ممحةعع  بدرجععة مموسععطة  أن 

( ر"يوعع  األسعاهبة اجلعامعيون مععايل هةعدي  أعمعان الفصعل للطع ب  ا م عارات ع معوث ع 0املعيعار ررعم  
  بدرجعة ك علة ععمن (، اهو املعيعار الوحيعد العبد يةع2من  2.72مةاالت ع ...(" ممحة  بدرجة ك لة  

 معياراً(.   02معايل االسم ااة كلاا  
(ر "يسععععمخدا األسععععاهبة اجلععععامعيون أسععععاليب ممخوعععععة يف هةععععومي يصععععيل 7أمععععا مععععا يمعلعععع  باملعيععععار ررععععم  

(؛ دما يعين أن األسعماذ اجلعامعي يةمصع  يف هةوديعم 2من  7.05الط ب" فخ د أام ممحة  بدرجة ععيفة  
ااملعيعار  2ليب حمدادة، ابعالعودة إىل بععض املععايل ذات الع رعة  كاملعيعار ررعم لمحصيل الط ب على أسا

( ذمد أن هةومي األسماذ اجلامعي ي هريا على اال م ارات المحصيلية الريمابية، اهو ما يفس  رضا يةع  2ررم 
ة االوجدااية("بدرجعععة ( ر" همخعععاان أسعععاليب المةعععومي جمعععاالت العععمعلم املخملفعععة  املع فيعععة ااملااريععع5املعيعععار ررعععم  

(، حيعث ذمعد أن اال م عارات المحصعيلية هع ه مل بدرجعة ك علة بامعان املعع يف، ا عدد 2من  7.70ععيفة  
بالدرجة األاىل إىل رياس ما اكمس م الطالب من معارد امعلومات، على ال غم من إمريااية يةي  أهداد 

 حصيلية.مع فية اماارية ااجدااية من أسدلة هلك اال م ارات الم
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ةعععم املم ععععة ال هسعععام يف يسععع  أسعععاليب المفريعععل احعععل املشعععري ت الكمعععا ذمعععد أن أسعععاليب المةعععومي ًا  
(، حيعععث ذمعععد أن 2(، كمعععا أتعععا ال هسعععام يف هخميعععة ماعععارات المفريعععل ا بعععداعي املعيار ررعععم 2 املعيعععار ررعععم 
 0.22فاععو غععل ممحةعع   ( 2ررععم   (، أمععا املعيععار2مععن  7.02( ممحةعع  بدرجععة ععععيفة  2املعيععار ررععم  

 (.2من
(ر" هموافعع  2( ر"هعع ه مل أسععاليب المةععومي املسععمخدمة بوهععداد املةعع ر"، ااملعيععار ررععم  0أمععا املعيععار ررععم  

المةعععومي املسعععمخدمة يف كعععل مةععع ر مععع  اعععواهت العععمعلم امل غعععوب فيعععم "، فخ عععد أتمعععا ممحةةعععان بدرجعععة ً الععع  
 (.2من  7.20ا 7.22مموسطة  

( بدرجعععة ك ععععلة يععععين أن األسععععاهبة 0معلععع  بملعععك الخمععععالت أن يةععع  املعيععععار ررعععم  ايععع   ال احعععث فيمععععا ي
اجلامعي  يوعحون للط ب معايل هةدي  أعمان الفصل  ا م ارات ع موث ع مةاالت ع ...(، ايعا  ذلك 
إىل ما درجت عليم اجلامعات ااألرساا املعخية من عمل هوصي  لريل مة ر دراسي يشعممل علعى األهعداد 

مععو  امعععايل هةععدي  أعمععان الفصععل، امععن ل هععويل األسععماذ اجلععامعي هوزيعاععا علععى ًل مععم. اجععاءت هععبه ااا
 (. 7000الخمي ة ممفةة م  دراسة سليمان  

( البد أشارت امال م إىل أن األسعاهبة اجلعامعي  ال يسعمخدمون أسعاليب ممخوععة يف 7أما املعيار ررم  
خمي عععة ممفةعععة هة ي عععاً مععع  دراسعععة كعععل معععن شعععحاهم ا أبعععا اخليعععل( هةعععومي يصعععيل الطععع ب فةعععد جعععاءت هعععبه ال

 (. 7000(، اسليمان  7000 
عععدة ايف عععوء األ يععة الري ععلة السععمخداا أسععاليب ممخوعععة يف هةععومي يصععيل الطعع ب أاصععت دراسععات 

(، االسعيما 7000(، اسعليمان  7002(، ااملصع د ام ععي  0222ببلك، مخاا دراسة كل من اجلداجل  
ي  يف هةومي يصيل الط ب يسام يف عمان درة امالت المةعومي اصعدراا، اختفعيض اسع ة ال سعوب، أن المخو 

 اجتويد خم جات المعليم اجلامعي.
( فممفع  ا شعارة إىل أ يعة الرتكيعا علعى امعال  املاعارد االوجعدات جخ عاً إىل 5أما ما يمعل  باملعيعار ررعم  

 .(Ngai,2009) ا (Shephard,2009)جخب م  دراسة كل من 
( الععا  لصععت إىل أن أسععاليب المةععومي ًا رععم املم عععة ال هسععام يف 2اأمععا مععا يمعلعع  بخمي ععة املعيععار ررععم  

(، 7002هخمية ماارات المفريل ا بداعي  املعيار غل ممحة ( فةد اهفةت م  دراسة كل من  أبعو درعة(  
أن الرتكيعععا يف هعععبه اجلامععععات علعععى  أشعععاراا إىل إذ(، 7000اشعععحاهم ا أبعععا اخليعععل(   (،7002ابعععايواس  

 الملة  ااوفظ على حساب هلك املاارات املامة ااملفيدة املمعلةة بالمفريل ا بداعي.
( االععبد  لععا إىل أن أسععاليب المةععومي املسععمخدمة ال هعع ه مل بوهععداد 0أمععا فيمععا يمعلعع  باملعيععار ررععم  

( الا بيخت 7000ةة هة ي اً م  دراسة سليمان  املة ر على الخحو املومون فةد جاءت هبه الخمي ة غل ممف
 امال اا أن الط ب ي ان أن األساهبة يلمامون بوع  أسدلة من املة ر البد يدرسوام.

  المح ت الثا ا: االتتباتات:
 ، 05، 02، 02، 07، 00، 00، 2( معايل، هي املعايل ررم ر2ديرين أن يخدرج يت هبا ااور  
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(، كما ذمد أن مي  املعايل الا 2من  7.22هبا ااور ممحة  بدرجة مموسطة   . ابوجم عاا ذمد أن00
( حيث ية  بدرجة ععيفة. ارد 00هخدرج يت هبا ااور ممحةةة بدرجة مموسطة باسمثخاء املعيار ررم  

 (.2من  2.02ا  7.02حصلت هلك املعايل على مموسطات رااحت ب   
(ر"يسمخدا األسماذ اجلامعي أساليب المةومي المح ي ية اال م ارات 05(ا 2افيما يمعل  باملعيارين ررم  

املوعععوعية ااملةاليععة ضخملعع  أاواعاععا("، ا"يععااد األسععماذ اجلععامعي الطعع ب بخمععالت ا م ععارا م باام ععاا" فةععد 
جلامعي ر "يعاا األسماذ ا(00(. يف ح  ية  املعيار ررم  2من  2.00ا  2.02يةةا بدرجة مموسطة  

 (.2من 7.02األ طاء الشالعة يف امالت اال م ارات  الدارية االخصفية( أااًل بوان" بدرجة ععيفة  
( ر"همصععع  أسعععدلة اال م عععارات بالوععععوح"، ا ر"همصععع  أسعععدلة 07( ا 00( ا 00أمعععا املععععايل ررعععم  

ملي السعاولة االصععوبة اال م ارات بالشمون يف هخاان موعوعات املة ر"، ا"يوازن األسماذ اجلامعي ب  عا
(. 2من  7.02ا  7.2ا  7.22بصورة مموازاة عخد هةومي يصيل الط ب" فةد يةةت بدرجة مموسطة  

ايعع   ال احعععث أن ععععدا يةععع  هلعععك املععععايل علعععى الخحععو املعععومون، إععععافة إىل ععععدا هاايعععد األسعععماذ اجلعععامعي 
(، رضا 2من  2.00ة  بدرجة مموسطة أي اً  ( البد ي05الط ب بخمالت ا م ارا م باام اا  املعيار ررم 

( ر" يمو ى األسماذ اجلامعي العدن عخد هةومي يصيل الط ب"، ااملعيعار 02يفس  عدا ية  املعيار ررم  
( ر"يمو ى األسماذ اجلامعي الدرعة عخعد هةعومي يصعيل الطع ب" علعى الخحعو املعومون، حيعث يةةعا 02ررم  

 (.2من  7.02ا  7.20أي اً بدرجة مموسطة  
( أن عدا اسمخداا األسماذ اجلامعي أساليب المةومي المح ي ية 2اي   ال احث فيما يمعل  باملعيار ررم  

 اال م عععارات املوععععوعية ااملةاليعععة ضخملععع  أاواعاعععا( يععععا  إىل هف عععيل غال يعععة األسعععاهبة اجلعععامعي  لألسعععدلة 
سعععاولة هصعععحيحاا ععععن ً يععع  األجاعععاة اخلاصعععة املوععععوعية ملعععا هلعععا معععن فوالعععد عديعععدة، ديريعععن ا مصعععارها يف 

 ف   اصية رصد الدرجات م اش ة على أجااة اواسوب ع  ب اامت  اص.اببلك، إعافة إىل هو 
اعلععى العع غم مععن أن هععبه الخمي ععة ه ععدا مخطةيععة يعع   ال احععث أن مععن األ يععة ضريععان المخويعع  يف أسععاليب 

وعية، حيعث ديريعن لألسعماذ اجلعامعي هوظيع  األسعدلة املةاليعة المةومي المح ي ية ما ب  األسعدلة املةاليعة ااملوعع
يف هخميعععة ماعععارات المحليعععل ااالسعععمخماج لعععد  الطععع ب، إععععافة إىل هخميعععة ماعععارات المفريعععل الخارعععد االمفريعععل 
ا بععداعي. العععل ذلععك مععا يفسعع  أي ععاً مععا ارد يف ااععور السععاب  مععن اجععود رصععور ااععع  يف هخميععة ماععارات 

 ت، إعععافة إىل رصععور ااعععع  يف هخميععة ماععارات المفريععل ا بععداعي. ايف عععوء هلعععك المفريععل احععل املشععري
( رد أاصت بالمخوي  ما ب  األسدلة املةالية ااملوعوعية، على 7002األ ية ذمد أن دراسة السليطي اهايم  

 رمو عادن امموازن.
مي المح ي يععة  اال م ععارات اجععاءت هععبه الخمي ععة املمعلةععة بعععدا اسععمخداا األسععماذ اجلععامعي أسععاليب المةععو 

(، 7000املوعععوعية ااملةاليععة ضخملعع  أاواعاععا( علععى الخحععو املععومون غععل ممفةععة هة ي ععاً معع  دراسععة سععليمان  
بيخععععت امال اععععا أن األسععععاهبة              إذ(، 7005معععع  دراسععععة الغايععععوات   -يف جععععاء مخاععععا -اغععععل ممفةععععة كععععبلك 

عية، إال أتععم يسععمخدمون علععى رمععو ممريعع ر األسععدلة املةاليععة الععيس ال يخوعععون بعع  األسععدلة املةاليععة ااملوعععو 



 تقويم الطلبة وأساليبه ....................................... د. الشيخيطرائق تاذ الجامعي في تحسين نوعية دور األس
 
 

 55 

املوععععوعية كمعععا هعععي اوععععان يف الدراسعععة اواليعععة، ايعععععاا ال احعععث ذلعععك إىل أاعععم رععععد يععععود إىل هعععواف  أجاععععاة 
المصعععحي  هعععواف اً ك عععلاً يف اجلامععععات السععععودية، االسعععاولة الخامعععة ععععن اسعععمخداماا يف المصعععحي  ايف رصعععد 

 افة إىل ا م فات رضا يف األا مة االلوال  املمعلةة بمةومي الطالب. الدرجات، إع
( الععا  لصععت إىل أن األسععماذ اجلععامعي ال يععااد الطعع ب بخمععالت 05افيمععا يمعلعع  بخمي ععة املعيععار ررععم  

(، اغعل ممفةعة معع  7002ا م عارا م باام عاا، فةعد جععاءت هعبه الخمي عة ممفةععة هة ي عاً مع  دراسعة الةوصععي  
(. اا  اً أل ية املعيعار أاصعت ععدة دراسعات ب ع ارة هاايعد الطع ب بخمعالت 7002املص د ام عي   دراسة

ا م ارا م باام اا ل مان االسمفادة من امالت هةوديام، امن هلك الدراسات دراسة كل من املص د ام عي 
 (. 7002(، االةوصي  7000(، اسليمان  7002 

( العا  لصعت إىل أن األسعماذ اجلعامعي ال يععاا األ طعاء الشعالعة 00افيما يمعل  بخمي ة املعيعار ررعم  
يف امععالت اال م ععارات  الداريععة االخصععفية( أااًل بععوان، فةععد جععاءت هععبه الخمي ععة ممفةععة معع  دراسععة الةوصععي 

(. اا  اً أل ية مخارشة األسماذ اجلامعي لخمعالت ً بعم الأل طعاء الشعالعة يف إجابعا م، إععافة إىل 7002 
يععة هع يعع  الطعع ب با جابععات الخموذجيععة ألسععدلة ا م ععارا م اهععوثل ذلععك يف مسععمواهم املععع يف ااملاععارد  أ 

 (.7005(، االغايوات  7002ببلك، مخاا دراسة كل من الةوصي  عدة أاصت دراسات 
( الععا أشععارت إىل عععدا هععو ي األسععماذ اجلععامعي العععدن 02( ا 02افيمععا يمعلعع  بخمي ععة املعيععارين ررععم  

االدرة عخد هةومي يصيل الط ب، جاءت هبه الخمي ة ممفةة هة ي اً م  دراسة كل من شحاهم ا أبا اخليل( 
 (.7000(، اسليمان  0222(، ااجلداجل  7000 

(، 07ا 00ا 00أما فيما يمعلع  بخمي عة املععايل املمعلةعة باال م عارات علعى اجعم المحديعد  املععايل ررعم 
صاد أسدلماا بالوعوح االشمون، اععدا املوازاعة بع  ععاملي السعاولة االصععوبة االا بيخت امال اا عدا اه

عخععد هةععومي يصععيل الطعع ب، فععمن ذلععك رععد يشععل إىل حاجععة األسععماذ اجلععامعي إىل المععدريب علععى ماععارات 
إملعاا األسعماذ اجلععامعي ضاعارات إععداد اال م عارات المحصعيلية، إعععافة  إذ إنإععداد اال م عارات المحصعيلية، 

إىل هاايده الط ب بخمالت ا م ارا م باام اا رضا يسام إسعااماً ك علاً يف شععورهم بالععدن ابالدرعة، كمعا أن 
ذلععك رععد يسععام يف رفعع  معخويععا م احسععن اسععمعدادهم ل  م ععارات لةخععاعمام أن الدرجععة الععا سيحصععلون 

  .علياا سود همواز  م  املسمو  العلمي هلم اما يسمحةوام من درجة أا هةدي
 المح ت الثالث: اف مال الاصلا  مالاقاشات الصاا :

. ابوجم ععاا ذمعد أن 02، 02، 02، 2( معايل، هي املعايل ررمر 2ديرين أن يخدرج يت هبا ااور  
 (.2من  7.20هبا ااور ممحة  بدرجة مموسطة  
الشعفوية افع  ً يععة املةع ر (ر"يسعمخدا األسعماذ اجلعامعي أسعاليب المةعومي 2أما فيما يمعل  باملعيار ررعم  

(ر"ييععب األسععماذ اجلععامعي عععن أسععدلة الطعع ب 02(، اأمععا املعيععار ررععم  2مععن  0.22"فاععو غععل ممحةعع   
 (.  2من  7.22بممرين" فاو ممحة  بدرجة مموسطة  
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(ر"يصععح  األسععماذ اجلععامعي أعمععان الطعع ب الفصععلية مععن 02( ا 02أمععا فيمععا يمعلعع  باملعيععارين ررععم  
ا"يمخب األسماذ اجلامعي إج اءات فعالة ل مان أن األعمان العا يمةعدا اعا الطع ب هعي معن دان هو ل" 

 (.2من  7.20ا  7.0إاماجام فعلياً"، فخ د أتما ممحةةان بدرجة مموسطة  
( العا بيخعت ععدا اسعمخداا األسعماذ اجلعامعي ألسعاليب 2اي   ال احث فيما يمعل  بخمي ة املعيعار ررعم  

( العععا بيخعععت ععععدا اهممعععاا األسعععماذ 02ا  02ة افععع  ً يععععة املةععع ر، اامي عععة املعيعععارين ررعععم  المةعععومي الشعععفوي
اجلعععامعي باألعمعععان الفصعععلية علعععى الخحعععو امل جعععو، إععععافة إىل معععا أمريعععن الموصعععل إليعععم معععن  ععع ن ااعععورين 

ال م عععارات السعععابة ، رضعععا يعطعععي مؤشععع اً رويعععاً علعععى أن ه كيعععا األسعععاهبة اجلعععامعي  يف المةعععومي يخصعععب علعععى ا
المحصيلية، أمعا الخةاشعات الصعفية ااألعمعان الفصعلية  معن أمعاث اهةعاري  اااج عات( فاعي ماملعة إىل حعد  
ك ل على ال غم من أ يماا ال الغة، اإمريااية هوظيفاا يف إكساب الط ب العديعد معن املاعارات ال ع ارية، 

جاء من هبه الخمي ة ممفةاً هة ي عاً مع  دراسعة  إعافة إىل أ يماا يف يةي  أهداد يف امان الوجدات. اجاء
بيخععت امال اععا أن الطعع ب يعع ان أن األسععاهبة اجلععامعي  الياممععون باألمععاث علععى  إذ(، 7000سععليمان  

 الخحو امل جو، كما أتم ال يمابعوتم   ن إعدادهم لألماث. 
فوية فعل  ال احعث أن ذلعك يشعل أما فيما يمعل  بعدا اسمخداا األسماذ اجلعامعي ألسعاليب المةعومي الشع

إىل أمععع ين مامععع ، األان شعععيوجل أسعععاليب المةعععومي المح ي يعععة  اهعععي الخمي عععة العععا  لصعععت إلياعععا الدراسعععة يف 
هدريس أ    يف املمارسات المدريسية غل ً يةة املخارشة ااووار، ً ال  ااورين السابة (، االثااية شيوجل 
لعديد من الدراسات الا أشارت إىل شيوجل ً يةعة اااعع ة  ا لةعاء( يف اهو االسمخماج البد هؤكده امالت ا

اجلامععععات الع بيعععة، امعععن هلعععك الدراسعععات العععا أشعععارت إىل شعععيوجل هلعععك الط يةعععة دراسعععة كعععل معععن الشعععا د 
 (.7005(، االغايوات  7002(، ا أبو درة(  7000(، االخوح  7002(، اعواش ية  7002 

ى حساب ً يةة املخارشعة ااوعوار لعم العديعد معن السعل يات علعى الطع ب العل شيوجل ً يةة اااع ة عل
اجلامعي  اعلى اوعية املخ جات، إذ هعد ً يةة اااع ة يف ا   الريثل معن الرتبعوي  االسعيما الععامل ديعود 

ات، (، كما أتا هسام يف اسيان املعلوم7005ً يةة هةمل إبداجل الطالب اماارة املخارشة لديم  الغايوات، 
(، اهسععام يف إععععاد المحصععيل األكععادديي لععد  7002ابالمععايل عععدا االسععمفادة مخاععا  املصعع د ام عععي، 

 (.7002الط ب إعافة إىل عع  مسا ماا يف هخمية ماارات المفريل لديام  العم ، 
ه هعدريس أ ع   كاملخارشعة ااوعوار أشعارت ععدة دراسعات إىل أ يعة ذلعك ادار ً الع  اا  اً أل ية هفعيل 

؛ Bliuc et al, 2010  ؛ (Ngai,2009 يف هخمية شخصية الطالب، اهخمية ماارات المفريل الخارد لديم
 (. 7002أبو من ة ااوديدد، 

اهمفعع  ا شعععارة إىل أ يعععة هفعيعععل ً يةععة املخارشعععة ااوعععوار مععع  امعععالت عععدة دراسعععات، مخاعععا دراسعععة جعععداجل 
(، كما همف  أ ية هوظي  أساليب المةعومي 7000(، اشحاهم ا أبا اخليل(  7002(، االةوصي  0222 

 (. Bliuc et al, 2010الشفوية م  دراسة بليك اآ  ين  
 ( البد أشارت امال م إىل أن األسماذ اجلامعي ال ييب عن أسدلة الط ب 02ا املعيار ررم   ععععععععععععععععأم
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  زريعن األسعماذ اجلعامعي معن مادهعم بممرين بالشريل املومون، فل  ال احث أن ذلك رضا ال يشعل إىل ععع
العلمية بةدر ما يشل إىل رلة الف ص الا،  يو من ر ل أسماذ املةع ر لطع ح ر عايا امشعري ت ديريعن هخااهلعا 
االمفاعل معاا ًا ح األسدلة من   هلا. دما يعين رلة الف ص الا ديرين يويل اااع ة فياا إىل اداة علمية 

فريار ااآلراء. كما أن ذلك رد يشل أي اً إىل شيوجل ً يةة اااع ة  ا لةعاء( يف للحوار االخةاش اه ادن األ
ال احعث  المدريس االسيما أن العديد من الدراسات الع بية رد أشارت إىل ذلك. العل ما رد يعدعم هفسعل

ا ا جابععة ( الععا بيخععت امال اععا زريععن األسععاهبة مععن املععادة العلميععة، اهعايعع7000  دراسععة شععحاهم اأبععا اخليععل
 الصحيحة الصادرة عن الطال ات.

ّنًائجّاإلجابةّعنّالِؤالّالٌالث:ّ-4-3

 كان السؤان الثالث من أسدلة الدراسة على الخحو المايلر  
سقلل يم الطلبلل  مأدللالابه بمللا ي للفم وللا سو يللل طنا لل  رللا امت افدللتاي الوللار ا وللا سح للاة    الل  

 رخنجات الت لام الوار ا ؟
هةعععومي الطل عععة اأسعععالي م ضعععا ً الععع  ة يديعععد دار األسعععماذ اجلعععامعي يف يسععع  اوعيعععة يععع   ال احعععث إمرياايععع

 يسام يف جتويد خم جات المعليم اجلامعي من   ن مؤش ين اثخ ،  ار
 الخمالت الا آلت إلياا الدراسة اوالية. -4-3-1
 ً يعة إعداد األسماذ اجلامعي اهعييخمر -4-3-2

 المايلراديرين هوعي  ذلك على الخحو 
ّالنًائجّاليتّآلتّإلوهاّالدراسة:ّّّّ-4-3-1

ففي عوء امالت الدراسة، ايديداً هلعك املمعلةعة بوارع  مسعمو  خم جعات المعلعيم اجلعامعي أمريعن الموصعل 
 إىل أن هخاف ععفاً يف هلك املخ جات، اأن من أس اب ذلك ال ع  ما يلير

 اأسالي م  السليمة الا ديرين أن هسام يف هطوي  المةوميط ال  رصور يف مد  إملاا األسماذ اجلامعي ب -
 ماارات الطالب اجلامعي اردراهم.

 الرتكيا على هةومي الطالب اجلامعي يف امان املع يف على حساب امال  املاارد االوجدات. -
المةععومي اأسععالي م  الععا ديريععن أن هسععام يف يسعع  أسععاليب المفريععل احععل ً العع  رصععور يف اسععمخداا  -

 املشري ت، أا يف هخمية ماارات المفريل ا بداعي االمفريل الخارد.
رصععور يف مععد  إملععاا األسععماذ اجلععامعي بوهععداد اال م ععارات المحصععيلية اماععارات إعععدادها، ايليععل  -

 امالت الط ب اهفسلها.
 غم معن أ يماعا رلة اهمماا األسماذ اجلامعي باألعمان الفصلية  أماث ع هةاري ع ااج ات ع...( على ال -

 ادارها ال ارز يف إكساب الطالب العديد من اخل ات املامة.
رصعور ك ععل يف االهممعاا بوسععاليب المةعومي الشععفوية علعى العع غم معن أ يماععا يف هخميعة ماععارات الطالععب  -

 ية(.اردراهم، إعافة إىل دارها يف يةي  أهداد يف جماالت المعلم الث ثة  املع فية ااملاارية االوجداا
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ّصيوعةّإعدادّاألسًاذّاجلامعيّوتعوونه:ّ-4-3-2

ن العع يب  عامعة هرتكعا يف ي   ال احث أن ً يعة إعداد األسماذ اجلعامعي اهعييخعم يف اململريعة  اصعة االعًو
مع ماعا علعى هعييخعم معيعداً، ل ابمعاثعم للحصعون علعى درجعا املاجسعمل االعدكموراه يف إحعد  المخصصععات 

إىل المخصصععات الرتبويععة بصععلة، امععن ل ريامععم بالمععدريس مععن دان إوارععم بعع امت هدري يععة  الععا رضععا ال زععت
المةومي اأسالي م ، اا  يات المعلم االمعليم، اغلها من ً ال  معيخة هممحور حون اسرتاهي يات المدريس، ا 

يععوق إفادهعم للطالعب  املوعوعات املامعة اال ع ارية يف إكسعابم اخلع ات المدريسعية ال زمعة، األمع  العبد رعد
( الععا بيخععت 0222باملسععمو  امل جععو علععى العع غم مععن املسععمو  العلمععي املمميععا لععم. العععل دراسععة اجلععداجل   

امال اععا أن الطعع ب يعع ان أن مععن أسعع اب ال سععوب عععدا رععدرة األسععاهبة علععى هوصععيل املععادة العلميععة هؤكععد 
المعععدريس ً الععع  األسعععاهبة يف هوظيععع   االسعععمخماج السعععاب ، ايديعععداً معععا يمعلععع  بوجعععود ععععع   لعععد  بععععض

 االمةومي املخاس ة.
( إىل أن المدريب املسعمم  لألسعماذ اجلعامعي بععد المعيع  يف اظيفعة 7002ايف السياق ذاهم يشل رود  

 أسماذ جامعي يعد أم اً ع ارياً للخ اح االمميا عخد دمارسة عملية المدريس. 
ة أ ية إعداد ب امت هدري ية ممخصصة هعد اهخفب من ر ل اعليم فمن ال احث ي   يف عوء امالت الدراس

المةومي اأسعالي م. اهمفع  ً ال    اء، ا دد إىل هطوي  ماارات األسماذ اجلامعي يف جوااب عديدة، مخاا 
(، 7002أ ية هدريب األسماذ اجلامعي ر ل اخلدمة اأثخاءها م  امالت عدة دراسات، مخاا دراسة بلةاسم  

 و منعععع ةأبعععع(، ا 7000(، اسععععليمان  7002سعععع يعي  (، اال7000  أبععععا اخليععععلاشععععحاهم ا  (،7002ارععععود  
 (.0222(، ااجلداجل  7002ااوديدد  

ويفّضوءّأهدافّالدراسةّونًائٍهاّورىّالياحثّأنّالربامجّالًدرويوةةّالةيتّّّّ-5

ميكنّالعملّعلىّإعدادهاّوتنفوذهاّوتشٍوعّاألساتذةّاجلامعونيّعلىّااللًَاقّبهةاّّ

ّتوة:اجملاالتّاآلتًعلقّب

ّاألهدافّالرتبووةّوجماالتها:ّ-5-1

 على أن يمم الرتكيا يف هبا ال اامت على ما يلير
ايديعداً هصعخي  بلعوا للم عان املعع يف، فخمعو املاعارات العليعا للطالعب معن هفريعل  الموال الم نولا: -

ء احل املشري ت يعممد على ايليل اه كيب، إعافة إىل إكساب الطالب الةدرة على االسمخماج ااالسمة ا
عدة أمور معن ععمخاا معد  رعدرة األسعماذ اجلعامعي علعى اعع  أسعدلة هةعيس مسعمويات عليعا معن مسعمويات 

( إىل أن الرتكيا على املسمويات املع فية العليا لم 7002بلوا. ايف هبا السياق هشل دراسة السليطي اهايم  
هعبه الخمي عة أث مماعا دراسعات سعابةة عديعدة. ايع   ال احعث  أث  إيايب يف ردرات املمعلمع  اماعارا م، اأن

أن أ ية ال اامت املةرتح هاداد يف ظل الرتكيعا علعى املسعمويات العدايا معن مسعمويات بلعوا  كالمعبك  االفاعم( 
معن اسع ة ال هريععون رليلعة مععن األسعاهبة اجلععامعي  افع  معا يلح ععم ال احعث امععا هوصعلت إليععم امعالت الدراسععة 
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(، 7002عافة إىل ما  لصت إليعم امعالت ععدة دراسعات، امخاعا دراسعة كعل معن املصع د ام ععي  اوالية، إ
 (.  7002ااوديدد   أبو من ة(، ا 7000  أبا اخليلا اشحاهم 
معععن األ يعععة ضريعععان هخعععاان ال اعععامت المعععدرييب للم عععان الوجعععدات اكيفيعععة يةيععع   المولللال ال جللللا ا: -

الةيم ااالجتاهات ا يابية الا حيماج إلياا اممم  اسوق العمل، االهفارم أهداد فيم، لدار ذلك يف هخمية 
م  معايل هيدات االعمماد األكادديي املمعلةة ضخ جات المعليم. اهمف  أ يعة هعبا امعان  -يف الورت ذاهم–

،  االخ ععععار، (Ngai,2009)ااعععاري  ،(Shephard,2009)مععع  معععا أشعععارت إليعععم دراسععععة كعععل معععن شعععف د 
7002) . 
ّ:ّّهالًدروسّواسرتاتوٍواتصرائقّّ-5-2

المةععومي اأسععالي م  ً العع  افةععاً ملععا أشععارت إليععم امععالت الدراسععة مععن اجععود رصععور ااععع  يف مععد  مسععا ة 
املم عة يف يس  أساليب المفريل احعل املشعري ت اماعارات المفريعل ا بعداعي، فعمن ذلعك يشعل إىل اجعود 

اوديثة ااسرتاهي يات، حيث ي   ال احث أن هخعاف ع رعة اثيةعة  المدريسً ال  رصور كبلك يف هوظي  
المةععومي اأسععالي م مععن جاععة أ عع  . فعلععى سعع يل املثععان ذمععد أن ً العع  المععدريس مععن جاععة ااوعيععة ً العع  بعع  

ً يةة اااع ة  ا لةاء( هش   على اوفظ ااالسم اار، ابالمايل فمن أسلوب المةومي املمخاسب معاا يممثل 
داا اال م عععارات المحصعععيلية العععا هم عععمن  يف جمملاعععا( أسعععدلة رضعععا ال هم عععااز يف الغالعععب مسعععمو  يف اسعععمخ

المععبك  ارضععا الفاععم، ابالمععايل افمةععار هلععك األسععدلة إىل املسععمويات العليععا مععن مسععمويات بلععوا للم ععان املععع يف 
مفريعل ا بعداعي االمفريعل  المط ي  فما فوق(، إعافة إىل صععوبة إععداد أسعدلة هةعيس  أا هخمعي( ماعارات ال

(، ا السععليطي اهايععم، 7002، الخارععد، اهععو مععا يمفعع  هة ي ععاً معع  مععا أشععارت إليععم دراسععة كععل مععن  أبععو درععة
 (.7002(، ا العم ، 7002(، ا املص د ام عي، 7002

ت المدريس ااسرتاهي ياهم، على أن هخدرج يً ال  اعليم ي   ال احث أ ية إعداد ب امت هدري ية همخاان 
 هلك ال امت ما يلير 

 حل املشري ت. -
 المعلم باالكمشاد. -
 الط يةة االسمة الية. -
 الط يةة االسمخماجية.  -
 العص  البهين  لداره كبلك يف هخمية ماارات المفريل ا بداعي(. -
 المعلم المعاات  ملا لم من دار كبلك يف يةي  أهداد يف امان الوجدات(.  -

أشععععار الشعععع ري  إذبعععع عض مريواععععات هلععععك العععع امت معععع  هوصععععيات عععععدد مععععن ال ععععاحث ، اهمفعععع  الموصععععية 
( إىل أ ية هدريب األساهبة اجلامعي  على اسرتاهي ية حل املشري ت، االمعلم باالكمشاد، كمعا 7002 

بو يعععة ه كيعععا األسعععماذ اجلعععامعي علعععى اسعععرتاهي ية حعععل  (Frick et al,2010أاصعععى ف يعععك اآ ععع ان  
 ا يف يس  خم جات المعليم.املشري ت لداره
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أمعععا العععمعلم المععععاات فممفععع  أ يمعععم اداره يف جتويعععد خم جعععات المعلعععيم مععع  دراسعععة كعععل معععن هععع يس اب يمعععاق 
(Harris & Bretag ,2003)،   7002ااوديعدد   (، اأبعو منع ة7002(، االشع ري  7002افعودة ،)

 (.7002االس يعي  
ّمهاراتّالًفكري:ّّ-5-3

 هبا ال اامت المدرييب ما يليرعلى أن يخدرج يت 
 أساليب المفريل.  -
 ماارات حل املشري ت. -
 ماارات المفريل الخارد. -
 ماارات المفريل ا بداعي. -

 ,Frick et al)أشعارت دراسعة كعل معن ف يعك اآ ع ين  إذ، ععدة اهمفع  الموصعية بعبلك مع  دراسعات

حعععل املشعععري ت، اأتعععا معععن األسعععاليب العععا ( إىل أ يعععة الرتكيعععا علعععى ماعععارات 7002االسععع يعي   ،(2010
 هخمي المفريل اا بداجل العلمي.

إىل أ يعععة االهممعععاا ضاعععارات المفريعععل الخارعععد لعععد  الطل عععة  (Ngai,2009)كمعععا أشعععارت دراسعععة اعععاري   
( أن هريعون أسعدلة اال م عار شعاملة جلميع  مسعمويات الفاعم 7002اجلامعي . كما أاصت السليطي اهايعم  

 أن هشمل ماارات الفام الخارد، اأن ذلك يسام يف هخمية هفريل املعلم اردراهم العةلية.يف المفريل، ا 
إىل أ ية الرتكيا على هطوي  املاارات ا بداعية لد  الطل عة اجلعامعي   اإىل عدة دراسات  كما أشارت  

(، 7002، ااوععويل  (Shephard,2009)دار ذلععك يف جتويععد املخ جععات، امخاععا دراسععة كععل مععن شععف د 
 (.7002(، ابايواس  7002اع فة   اأبو درة
ّالًقوومّوأسالويهّ:صرائقّّ-5-4

فمععععن ال عععع ارد هععععدريب األسععععاهبة اجلععععامعي  علععععى ماععععارات إعععععداد اال م ععععارات المحصععععيلية، اعلععععى أن 
 يشممل ال اامت المدرييب على ما يلير

 أهداد اال م ارات المحصيلية. -
 .يةماارات إعداد اال م ارات المحصيل -
 جدان املواصفات. -
 يليل امالت الط ب اهفسلها. -

(، اهعععع يس اب يمععععاق 7002، مخاععععا السععععليطي اهايععععم  عععععدة دراسععععات شععععارت إليععععمايمفعععع  ذلععععك معععع  مععععا أ
(Harris & Bretag ,2003) 7002ااوديدد   (، اأبو من ة7000أبا اخليل  ، اشحاهم ا.) 

ّالنًائج:ّ-6

 اوالية ي   ال احث أن يةي  اهلدد ال ليس من الدراسة ااملممثل  ايف عوء ما آلت إليم امالت الدراسة



 تقويم الطلبة وأساليبه ....................................... د. الشيخيطرائق تاذ الجامعي في تحسين نوعية دور األس
 
 

 56 

هةعومي الطل عة اأسعالي م ضعا يسعام يف جتويعد خم جعات المعلعيم ً الع  يف دار األسماذ اجلامعي يف يس  اوعيعة 
 اجلامعي يعممد على عدة أمور، أب زها العمل على إحداث درجة ك لة من المريامل االمخسي  بع  األسعاهبة
اجلامعي  معن جاعة، ااجلامععة اازارة المعلعيم الععايل معن جاعة أ ع  ، ام عم ذلعك المريامعل االمخسعي  ديريعن 

 يتريةي  اهلدد ال ليس من الدراسة، ايديداً من   ن اآل
ّفوماّخيصّاألساتذةّاجلامعوني:ّ-6-1

مي الطل ععة اأسععالي م مععن هةععو ً العع  يخ غععي علععى األسععماذ اجلععامعي اختععاذ ا جعع اءات ال زمععة لمحسعع  اوعيععة 
   نر
هةومي الطل ة اأسالي م الا زت ا شعارة ط ال  الرتكيا على معايل هيدات االعمماد األكادديي املمعلةة ب -

أثخععاء هدريسععم يف إلياعا عخععد ا جابعة عععن السععؤان األان معن أسععدلة الدراسععة اواليعة ميععث يسعععى إىل يةيةاعا 
 اعخد هةوديم لمعلم الطل ة.

لمحعععاق بعععال امت المدري يعععة ااعععددة أعععع ه، االةععع اءة يف هلعععك امعععاالت ضعععا يسعععام يف هطعععوي ه علميعععاً اال -
 اماارياً.
عععععدا االرمصععععار يف هةععععومي الطالععععب اجلععععامعي علععععى امععععان املععععع يف فةععععمل، ااالهممععععاا بامععععال  املاععععارد  -

 االوجدات.  
ات، اختصععيا الورععت الريععايف ملخارشععماا معع  االهممععاا باألعمععان الفصععلية مععن أمععاث اهةععاري  اااج عع -

 الط ب.
 هفعيل املخارشة الشفوية اختصيا درجات مخاس ة هلا عمن درجات املة ر.  -
ّفوماّخيصّاجلامعاتّووزارةّالًعلومّالعالي:ّ-6-2

هةعومي الطل عة ً الع  يخ غي علعى اجلامععات اازارة المعلعيم الععايل اختعاذ ا جع اءات ال زمعة لمحسع  اوعيعة 
 اأسالي م من   نر

 العمل على إعداد ب امت هدري ية ممخصصة اهخفيبها يف اماالت ااددة أع ه. -
الرتكيعا   دإعافة مة ر املاارات اوياهية يف كل ختصا، اإسخاد هدريس املة ر ألكفياء. اعلى أن يع -

يعة هلعك املاعارات اوياهيعة فياا على إكساب الطل ة ماارات المفريعل العلمعي، اماعارات المواصعل. اهمفع  أ 
(، اشععععععععععف د 7002(، ا أبععععععععععو درععععععععععة( اع فععععععععععة  7002معععععععععع  مععععععععععا أشععععععععععار إليععععععععععم كععععععععععل مععععععععععن  أبععععععععععو درععععععععععة(  

 Shephard,2009.) 
 هوفل الةاعات الدراسية املخاس ة لموظي  سرتاهي ية المعلم المعاات يف اجلامعات السعودية. -
جاععاة اواسععوب اأجاععاة الععع ض  ال اجريععرت( يف هععوفل األجاععاة اوديثععة االوسععالل المعليميععة ال زمععة اأ -

 مي  الةاعات الدراسية.
ّ
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ّ:الًوصواتّ-7

 يف عوء امالت الدراسة يوصي ال احث ضا يلير
ّفوماّخيصّاألساتذةّاجلامعوني:ّ-7-1

هةومي الطل ة اأسعالي م العا ط ال  االسمفادة من معايل هيدات االعمماد األكادديي املمعلةة ب -7-1-1
أثخععاء المعدريس، اميععث يعععد األسعماذ اجلععامعي هلععك املعععايل يف ياععا الدراسععة االعمعل علععى يةيةاععا  لصعت إل

 مةياساً لممياه اردرهم على ا سااا يف جتويد خم جات المعليم.
االلمحععاق بععال امت المدري يععة املمخصصععة، االةعع اءة يف امععاالت ذات الع رععة ضععا آلععت إليععم  -7-1-2

المةومي اأسالي م ، اماارات المفريل، ااسعرتاهي يات ً ال  هلك ال امت  أا اماالت(ر  امالت الدراسة، امن
المدريس، ااال م ارات المحصيلية  ماارات إعدادها ايليل امال اا اهفسلها(، اجماالت األهداد الرتبوية 

  اي كا على هصخي  بلوا ع اخل ات املصاح ة(.                          
أثخععاء المععدريس االمةععومي علععى امععال  املاععارد االوجععدات، اعععدا االكمفععاء بامععان يف الرتكيععا  -7-1-3
 املع يف.
 االهمماا باألعمان الفصلية من حيث إعدادها اهةودياا، اختصيا الورت ال زا  لبلك. -7-1-4
 هفعيل املخارشة الشفوية اختصيا الدرجات ال زمة هلا.  -7-1-5
ّاجلامعاتّووزارةّالًعلومّالعالي:فوماّخيصّّ-7-2

العمل على إعداد ب امت هدري ية اهخفيبها ممخصصة هعد اهخفب من ر ل   اء اهسمادد  -7-2-1
المةععععومي ً العععع  األسععععاهبة اجلععععامعي  باجلامعععععات السعععععودية، اعلععععى أن هشععععمل العععع امت املشععععار إلياععععا أععععع ه  

 ...(.-ماارات المفريل  –اأسالي م  
 مة ر املاارات اوياهية يف ال امت اجلامعية. إعافة -7-2-2
 هةدمي اووافا املادية ااملعخوية ال زمة لألساهبة اجلامعي  ل لمحاق بال امت المدري ية. -7-2-3
هععوفل الةاعععات الدراسععية ال زمععة لمفعيععل الععمعلم المعععاات، ا يدععة ا مريااععات ال زمععة فياععا،   -7-2-4

 لع ض  ال اجريرت(، االس ورة ا لريرتااية.كوجااة اواسوب، اجااز ا
ّصّالياحٌني:فوماّخيّ-7-3

إجعععع اء دراسععععة  ععععدد إىل يديععععد االحمياجععععات المدري يععععة لألسععععاهبة اجلععععامعي  باجلامعععععات  -7-3-1
السعععودية، اارععرتاح الععع امت المدري يععة ال زمععة لعععبلك، اأبعع ز موعععوعا ا، االسعععاعات المدري يععة املةرتحععة لريعععل 

 اا.ب اامت مخ
ً الععع  إجعع اء دراسعععة لةيعععاس أثععع  المعععدريب يف هخميعععة ماعععارات األسعععاهبة اجلعععامعي  يف جمعععان  -7-3-2

 هةومي الطل ة اأسالي م. 
 المدريس الا ديارساا األساهبة اجلامعيون يف ً ال  ة ملع فة الع رة ب  عععععععععع اء دراسععععععععععععإج -7-3-3
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 الا يوظفوتا.  المةوميً ال  اجلامعات السعودية ا 
اسمةصعععععاء دار الوحعععععدات املعخيعععععة بعععععاجلودة يف اجلامععععععات السععععععودية جتعععععاه هخميعععععة ماعععععارات  -7-3-4

المةومي اوديثة اأسالي م الا ديرين أن هسام يف يةي  اجلودة يف خم جات ً ال  األساهبة اجلامعي  يف جمان 
 المعليم اجلامعي. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ
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ّاملراجع

ّجعّالعربوة:املرا

جتارب (. االعمماد اعمان اجلودة ل امت إعداد املعلم 7002أبو درة، سخاء إب اهيم اع فة، ل يب.   -
الععا يمععل عخععوان "الع رععة المريامليععة بعع  المعلععيم العععايل  اررععة عمععل مةدمععة  لورشععة العمععلع بيععة  اعامليععة. 

 ، جامعة األرصى، غاة.االمعليم األساسير ب امت هدريب اإعداد املعلم "، مارس
(. هةومي جودة ال امت األكادديية باجلامعة ا س مية بغاة من اجاعة 7002أبو درة، سخاء إب اهيم.   -

 .005-22( 7  00، جامعة ال ح ين، جملة العلوا الرتبوية االخفسيةا   اخل ي . 
المدري ية ألع اء اهليدات  (. اواجات7002أبو من ة، حممد مخيس ااوديدد، حممود ع د ال محن.   -

، 20ملحع ،  دراسعاتر العلعوا الرتبويعة،المدريسية يف كليعات العلعوا الرتبويعة يف اجلامععات األردايعة اخلاصعة. 
207-222. 
أمااعععة الل خعععة امل كايعععة للخطعععمل ااملخعععاهت االريمعععب اامل اجععع  الدراسعععية  امععععة ا معععاا حممعععد بعععن سععععود  -

ات بخعععاء اخلطعععمل الدراسعععية للم حلعععة اجلامعيعععة االمةعععومي العععبايت للععع امت (. مععععايل اممطل ععع7002ا سععع مية  
معععارس، جامععععة  70-75 اررعععة عمعععل مةدمعععة ضخاسععع ة اللةعععاء الثععات لعععوك ء اجلامععععات السععععودية،الدراسععية. 

 امللك ع د العايا  دة.
وراه غععععل . رسععععالة دكمععععدار املععععوارد ال شعععع ية يف هخميععععة امممعععع  السعععععودد(. 7002بععععايواس، عمعععع .   -

 مخشورة، كلية العلوا ا اسااية ااالجمماعية، جامعة هواس.
(. إمريااععات ايععديات هط يعع  إدارة اجلععودة الشععاملة يف جمععان المعلععيم العععايل 7002بلةاسععم، زايعع د.   -

 "رمعو بخعاء جمممع  معع يف"، املؤز  الثعات لمخطعيمل اهطعوي  المعلعيم اال حعث العلمعي يف العدان الع بيعةباجلاال . 
 ف اي ، جامعة امللك فاد لل رتان ااملعادن، ال ا ان. 72-72
مد  هواف  بععض مععايل االعممعاد األكعادديي اععمان اجلعودة يف (. 7002الثةفي، أمحد بن سامل.   -

 . رسالة دكموراه غل مخشورة، جامعة أا الة  .أرساا ال ياعيات باجلامعات السعودية
ظعععععاه ة ال سعععععوب يف المعلعععععيم اجلعععععامعي يف اململريعععععة الع بيعععععة (. 0222اجلعععععداجل، فاعععععد بعععععن ع عععععد ا .   -

 . رسالة ماجسمل غل مخشورة، كلية الرتبية، جامعة امللك سعود.السعودية
(. ارشة عمل لمدريب املشارك  يف الل ان الدالمة الف عية للمةومي ااالعممعاد 7002او يب، حياة.   -

أا الة  . احعدة المطعوي  اجلعامعي ااجلعودة الخوعيعة، المةعومي العبايت على هخفيب المةومي البايت املؤسسي جلامعة 
  امعة أا الة    إعداد حياة بخت حممد او يب ع ع ض اهةدمي الدكمور ع د ا  ع د الغين صليف (.

اررعة عمعل مةدمعة المةومي الرتبعود اععمان اجلعودة يف المعلعيم.  (.7002اوريمي، علي بن صدي .   -
معععايو،  00-05عشععع  لل معيعععة السععععودية للعلعععوا الرتبويعععة االخفسعععية  جسععع (، سعععخود ال ابععع  إىل اللةعععاء ال
 الةصيم.
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اررععة (. هصععور مةععرتح لمحسعع  جععودة المعلععيم اجلععامعي الفلسععطيين. 7002اوععويل، عليععان ع ععد ا .   -
 فموحة، راا ا .يوليو، جامعة الةدس امل 5-2الخوعية يف المعليم اجلامعي الفلسطيين، علمية أعدت ملؤز  

املعؤز  الثعات (. منوذج مةرتح لمط ي  معايل هةومي ب امت المعليم الععايل. 7002ال مثي، سعد م ارف.   -
ف اي ، جامعة  72-72"رمو بخاء جممم  مع يف"،  لمخطيمل اهطوي  المعليم اال حث العلمي يف الدان الع بية

 امللك فاد لل رتان ااملعادن، ال ا ان.
عع  مواءمة خم جات المعلعيم الععايل السععوددر الوارع  (. 7000 ات، ع د الواحد بن سعود.  الاه -

 رسالة دكموراه غل مخشورة، جامعة أا الة  . ااألس اب ااولون.
(. اجتاهات أع عاء هيدعة المعدريس رمعو دمارسعة أسعاليب المعدريس 7002الس يعي،  الد بن صاحل.   -

جملععة رسععالة اخللععيت يف جامعععات دان جملععس المعععاان لععدان اخللععيت الععع يب. الفعالععة اممطل ععات اسععمخداماا 
 .22-22(، 002،  الع يب
(. دراسععة يليليععة هةودييععة ألسععدلة ا م ععارات 7002السععليطي، محععدة حسععن اهايععم،   عع  ع ععد ا .   -

ا بدالة 7000 – 0222الشاادة الثااوية العامة ملة رات اللغة الع بية  الةسمانر العلمي ااألديب( من عاا 
 .022-22(، 22،  جملة رسالة اخلليت الع يبرط . 
(. دمارسات أع اء هيدة المعدريس يف جامععة ه عوف يف هةيعيم يصعيل 7000سليمان، شاه   الد.   -

(، 7  7، جملعة جامععة أا الةع   للعلعوا الرتبويعة االخفسعيةً ام يف عوء بععض املمغعلات  دراسعة هةودييعة(. 
252-202. 
(. المععدريس االمةععومي اجلععامعي  دراسععة اةديععة مسععمة لية(. 7000حاهم، حسععن اأبععا اخليععل، فوزيععة.  شعع -

 .50-02(، 22، جملة رسالة اخلليت الع يب
(. هةومي ب اامت إعداد معلمعي العلعوا يف كليعات املعلمع  باململريعة 7002الش ري، حممد بن راشد.   -

 .22-22(، 20، جملة رسالة اخلليت الع يبالع بية السعودية. 
المةععععومي املسععععمم  بالصععععفود العليععععا للم حلععععة االبمداليععععة لل خعععع  (. 7000  .الشععععاايب، ع ععععد ا  أمحععععد -

 كلية الرتبية، جامعة أا الة  .  رسالة ماجسمل غل مخشورة،. ضحاف ة الليث  دراسة هةوديية(
هعلععععععم ال ياعععععععيات يف لععععععيم ا اسععععععمخداا المةخيععععععات اوديثععععععة يف هع (.7002الشععععععا د، حممععععععد علععععععى.   -

املؤز  الثات لمخطيمل اهطوي  المعليم اال حث العلمي يف الدان الع بية ر الواليات املمحدة أمنوذج. اجلامعات
 ف اي ، جامعة امللك فاد لل رتان ااملعادن، ال ا ان. 72-72"رمو بخاء جممم  مع يف"، 

رسععالة دكمععوراه غععل . خععاهت الدراسععيةأمنععوذج مةععرتح لمةععومي امل(. 7000الشععيخي، هاشععم بععن سعععيد.   -
 كلية الرتبية، جامعة أا الة  .  مخشورة.
املعؤز   المخطيمل االسرتاهي ي ااجلودة الشاملة يف المعليم اجلامعي. (.7002ًعيمة، رشدد أمحد.   -

ايع ، ف   72-72"رمو بخاء جممم  مع يف"،  الثات لمخطيمل اهطوي  المعليم اال حث العلمي يف الدان الع بية
 جامعة امللك فاد لل رتان ااملعادن، ال ا ان.
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. ال يعععاضر مريم عععة املعععد ل إىل ال حعععث يف العلعععوا السعععلوكية(. 7000العسعععاد، صعععاحل بعععن محعععد.    -
 الع يريان.
(. أثععع  اسعععمخداا  ععع المل املفعععاهيم يف يصعععيل ًععع ب كليعععة 7002العمععع ، ع عععد العايعععا بعععن سععععود.   -

( 7 00جامععععة ال حععع ين، ، جملعععة العلعععوا الرتبويعععة االخفسعععيةر الفيايعععاء. املعلمععع  بال يعععاض لععع عض حممعععو  مةععع  
002-022. 
بعع امت المعلععيم العععايل يف الععدان الع بيععة بعع  الممحععور حععون اكمسععاب   (.7002عواشعع ية، السعععيد.   -

 حععث املععؤز  الثععات لمخطععيمل اهطععوي  المعلععيم اال. -املع فععة اإاماجاععا اإشععريالية هشاشععماا ع اجلاالعع  منوذجععاً 
ف ايعع ، جامعععة امللععك فاععد لل ععرتان ااملعععادن،  72-72"رمععو بخععاء جمممعع  مععع يف"، العلمععي يف الععدان الع بيععة 

 ال ا ان.
(. هةومي الريفايات المدريسية لد  أع اء اهليدة المدريسية يف كليعة 7005الغايوات، حممد إب اهيم.   -

، جامععة ا معارات جملعة كليعة الرتبيعةاالجمماعيعة.  العلوا الرتبوية  امعة مؤهة من اجاة ا   ًل عة الدراسعات
 .052-020(،77الع بية املمحدة،  

(. المعلم المععاات اأثع ه علعى المحصعيل ااالجتعاه رمعو اواسعب اآليل عخعد 7002فودة، ألفت حممد.   -
 .002-25(، 20،  جملة رسالة اخلليت الع يبًال ات كلية الرتبية  امعة امللك سعود. 

معععايل اهةععومي بعع امت المعلععيم العععايل يف جامعععة أسععيوط " ماوريععة  (.7002، ععع ء الععدين.  الةوصععى -
"رمععو بخععاء جمممعع  املععؤز  الثععات لمخطععيمل اهطععوي  المعلععيم اال حععث العلمععي يف الععدان الع بيععة مصعع  الع بيععة". 

 ف اي ، جامعة امللك فاد لل رتان ااملعادن، ال ا ان. 72-72مع يف"، 
المعلععيم العععايل يف ظععل ال يدععة الداليععة املعاصعع ةر مةاربععة مععن  عع ن مععد ل  (.7002يععة.  رععود، بوحخ -

"رمععو بخععاء جمممعع  مععع يف"،  املععؤز  الثععات لمخطععيمل اهطععوي  المعلععيم اال حععث العلمععي يف الععدان الع بيععةاجلععودة. 
 ف اي ، جامعة امللك فاد لل رتان ااملعادن، ال ا ان. 72-72
املععؤز  الثععات رؤ  يليليععة ملخ ععور اجلععودة يف المعلععيم العععايل بالسععودان.  (.7002حممععد، علععي سعععد.   -

ف اي ، جامعة  72-72"رمو بخاء جممم  مع يف"،  لمخطيمل اهطوي  المعليم اال حث العلمي يف الدان الع بية
 امللك فاد لل رتان ااملعادن، ال ا ان.

جامععععة ا سععع اء اخلاصععععة رمعععو أسععععاليب  (. اجتاهعععات ًل ععععة7002املصععع د، حممعععد ام عععععي، هوفيععع .   -
 .000-20(،0  2، جامعة ال ح ين، جملة العلوا الرتبوية االخفسيةالمةومي. 
ين   -  7/2/7000هععع املوافعع  2/0220/ 70(، هععاريا الايعارة 7000مورع  م كععا الةيعاس االمةععومي العًو

 (.www.qeyas.comمساًء،   50ر00الساعة 

(. االعممععععاد األكععععادديي ملؤسسععععات إعععععداد املعلمعععع  كوسععععيلة 7002الخ عععار، ع ععععد الوهععععاب حممععععد.   -
اررعععة عمعععل مةدمعععة إىل اللةعععاء السعععخود ال ابععع  عشععع  لل معيعععة ل عععمان اجلعععودة يف مؤسسعععات المعلعععيم الععععاا. 
 مايو، الةصيم. 00-05، السعودية للعلوا الرتبوية االخفسية  جس (
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يف كليعععات املعلمععع  باململريعععة الع بيعععة  (. مشعععري ت المعععدريس7000الخعععوح، مسعععاعد بعععن ع عععد ا .   -
 .002-52(، 22،  جملة رسالة اخلليت الع يبالسعودية. 

 (. المةومي الرتبود أسسم اإج اءاهم. ال ياضر مريم ة ال شد.7000يوس ، ماه  اال فاعي، حمب.   -
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