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 *تامر على عبد اللطیف المصري/ود صفوت أحمد على حسانین/ د.وأ صالح بن أحمد صالح دخیخ/ د
  

  :مقدمة الدراسة
 بشریة وثروة متقدمة ةیوتقن معرفة من تمتلكه بما ًامرهون األمم تقدم أضحى

 مجال في المعدالت أفضل وتحقیق والمنافسة واإلنتاج اإلبداع على قادرة متعلمة
 األمم هي العارفة فاألمم"الطبیعیة،  للثروات االیجابي واالستثمار البشریة التنمیة
 تطور في سةیالرئ األعمدة أحد یشكل والتعلیمي القطاع التربوي أن ترى  والتي"القویة

  .المجتمع
 بالموارد االهتمام العالم إلى الهائل، یسعى والتقني المعرفي التقدم ظل وفي

 التي المرتكزات من أهم تعد البشریة حد ممكن، فالموارد أقصى إلى البشریة وتنمیتها
ون لألمة مجتمع، فالعلماء یمثل ألي الحقیقیة الثروة وهي األمم، علیها حضارة تقوم

 وذلك تسیر على األرض ثروة األمة التي الىالمستنیر، وهم بالت عقلها الواعي وفكرها
 المبینة الخطط وضع خالل من التحدیات كل لمواجهة اإلنسان عدته یعد أن یقتضي

 عالم في والتطور التقدم هذا على مواكبة تساعد ووفق معطیات علمیة أسس على
 العصر واستیعابها مستجدات مواكبة من الطلبة  تمكینعلى والعمل والتدریس التعلیم

 .الشاملة التنمیة یحقق بما المتسارعة للتغیرات التصدي خالل من

                                                           
 یتوجه الباحثون لمعالي مدیر الجامعة ووكالة الجامعة للدراسات العلیا عمادة الدراسات - 1

  ).٤٨/١٤٣٤(العلیا بجامعة الباحة لدعمهم البحث رقم
كلیة  -أستاذ المناهج وطرق تدریس اللغة العربیة المشارك: صالح بن أحمد صالح دخیخ/ د -

  ،   المملكة العربیة السعودیة- جامعة الباحة –التربیة 
 –كلیـة التربیـة - أستاذ المنـاهج وطـرق تـدریس التربیـة البدنیـة: صفوت أحمد على حسانین/ د.أ -

 - جامعـة حلـوان –بنـین كلیـة التربیـة الریاضـیة للو ، المملكة العربیـة الـسعودیة-جامعة الباحة
  جمهوریة مصر العربیة

كلیة التربیة -أستاذ المناهج وطرق تدریس العلوم المساعد : تامر على عبد اللطیف المصري/د -
دكتور باحث بالمركز القومي للبحوث التربویة و ، المملكة العربیة السعودیة- جامعة الباحة –

 جمهوریة مصر العربیة -والتنمیة
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اإلنسان، فهو أحد  بناء فى ًأساسیا ًرافدا العلمى والبحث الجامعى التعلیم ویعد
 أنه یتعلق بإعداد الكفاءات المتخصصة في مختلفبالتنمیة البشریة  مرتكزات أهم

 الجامعي بقدر ما نضمن جودة هذه الكفاءات الحیاة، وبقدر جودة التعلیم مجاالت
 على طرأت التى والمتغیرات، )٢٠٠٢مرسى، محمد،  (الحدیثة التقنیات مع للتعامل
 من لعل من المشاكل العدید یعانى التعلیم الجامعى نأ إال واإلقلیمیة الدولیة الساحة

 على یؤثر بما والعینیة المالیة للموارد ام األمثلاالستخد عدم :المشاكل هذه أبرز
 وضعف العلمى، البحث التعلیم ومتطلبات مناهج بین الربط وعدم التعلیمیة، الكفاءة
 والخارجى، المحلى العمل واحتیاجات سوق للطلبة المتاحة التخصصات بین العالقة

 االستیعابیة القدرة فى ثار سلبیةآ من علیها یترتب وما الطالبیة الكثافة إلى باإلضافة
وغیاب  والبحثى التعلیمى بدورها القیام عن والمكتبات المعامل عجز إلى باإلضافة
 الذى والبحثیة األمر التعلیمیة باألعباء وعالقتها العلمیة لألقسام الوظیفیة الهیاكل
 مواجهة على أجیال قادرة لبناء االستراتیجي التخطیط األخذ بمنهج ضرورة إلى یدعوا

 فى یحمله بما المستقبل ویستشرف حدود الواقع یتجاوز جدید بفكر الحدیثة التغیرات
  .متاحة وفرص  تهدیدات من طیاته

، حسانین( فیها التنمیة حركة عن المسئول هو دولة أي في الجامعي فالتعلیم
 في وفعال حاسم دور له نوعیته وترقیة الىالع التعلیم نشر أن في  إذ ال شك)٢٠٠٤

 ألمة إصالح فال ،والعولمة المعلوماتیة عصر سیاق في لمجتمعات خاصةنهضة ا
 والتعلیم للتربیة العربیة المنظمة(التطور وحیوي ودائب وفعالالي ع تعلیم دون

 في تساهم حضاریة قیمة دول العالم معظم في وتعد الجامعات ،)٢٠٠٠والثقافة،
حسانین ( .من نتاجها رالفك ورجال من صناعتها المادي فالتقدم األحداث توجیه
١٠١ ،١٩٩٣(  

 ُیقاس ٕوساحاتها، وانما بمبانیها ُیقاس ال وتطورها الجامعات رقي نإ قیل وقدیما
 في النابض القلب ّیمثل التدریس هیئة فعضو لدیها، التدریس هیئة بأعضاء

  . بدونهاال تحی إذ الجامعات
 ها، وأصبحتأعضائ بمكانة األولى نشأتها منذ الجامعة مكانة ارتبطت فقد

 أي ٕ، وان)٢٠٠٤ ،آل زاهر(علمائهم  ومكانة أدائهم بارتفاع تقاس الجامعات سمعة
 عضو أهمها من أساسیة بركائز تمر أن بد ال الجامعي بالمستوى لالرتقاء محاولة

 وهم التربویة العملیة عماد الجامعات في التدریس أعضاء هیئة یعد التدریس، إذ هیئة
 إعداد عاتقهم، من على التدریس عبء التطویریة ویقع لبحوثا بإجراء یقومون الذین



 ٢٠١٧ینایر / ٣جـ/ العدد األول/ العلوم التربویة
 

  

  

٥

 العازمي( .والتعلیم المجتمع الذي یخدم الغد معلم أجل من وتنفیذها وتخطیطها للبرامج
  )٢٠٠٨وآخرون، 
 بعدد تتأثر كونها نشطة طبیعة ذات عملیة -ّ الفعال– الجامعي التدریس ُیعد

 وتعمقه العلمي إعداده حیث من الجامعي باألستاذ یتصل ما منها من العوامل كبیر
 وصالته شخصیته وسمات ،)والمسلكي التربوي( ٕواعداده المهني التخصص في

 حیث من نفسه الجامعي بالطالب یتصل ومنها ما؛معهم وتعامله الطلبة مع البیئیة
 واستعداده واالجتماعي، ومستواه االقتصادي ومیوله وقدراته الشخصیة خصائصه

 الدراسیة والخطط المناهج الجامعیة بطبیعة یتصل ما عي، ومنهاالجام للتعلم
 ومتطلباتها ومحتواها، وتقویمها طبیعتها، وأهدافها، حیث من الجامعة في والتدریسیة

ًتعلیمیا مناسبا ًمناخا تهیئ التي الرشیدة الجامعیة اإلدارة إلى إضافة األخرى، هذا ً .
  )٢٨، ١٩٩٥،زیتون(

 الجامعي التعلیم أهداف لتحقیق التربیة وعلماء لعالىا التعلیم سیاسة وتسعى
 معها والتعامل المعرفة فهم على القادر الجامعي إعداد الشاب :مثل بالصورة المثلى

 المجتمع بمشكالت السلیمة، والوعي العلمیة بالطرق عنها منها والبحث واالستفادة
والتعلیمیة،  العلمیة المسیرة تقویم على الدائم العمل من خالل حلها على والعمل
 من متحرر جیل إعداد في أهدافها لتحقیق بخطى ثابتة تسیر الجامعة أن مؤكدین
 معتز وأخالقه، وشخصیته بنیته في باهللا، قوي بإیمانه والتخلف، قوي والخوف الجهل
 كیف ویعرف والتكنولوجیة، العلمیة والفنیة العصر بمنجزات متسلح وشعبه، بوطنه

  )٣، ٢٠٠٩ مي،الحك. (یستخدمها
ویعتبر عضو هیئة التدریس في الجامعات أحد الركائز الرئیسة التي تتقدم أفراد 

هذا العقل الواعي والفكر المستنیر، حیث یعهد لألستاذ الجامعي  المجتمع لیشكلوا
 هیئة ، فعضوً ومهنیاً واجتماعیاًإعدادهم تربویا بتعلیم شباب المجتمع واإلسهام في

 المیسر ، فهوًنظاما بوصفها التعلیمیة العملیة عناصر من صرأهم عن التدریس من
 المواد تدریس مهمة تنفیذ على مباشرة القائم وهو والمطور لعملیة التعلیم، والمنظم

أنماط  من نمط أي في فیه التغیر المرغوب اجل أحداث من الدراسیة والمساقات
  .المتعلمین لدى السلوك

من أهم مقومات العملیة التربویة في ویعد عضو هیئة التدریس الجامعي 
حدى دعاماتها الرئیسة، التي تسهم في إعداد الموارد البشریة فهو ٕاالجامعي، و التعلیم
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ستراتیجي والخیار األوحد لرفع كفاءة هذا التعلیم ومستواه وفاعلیته في الا االستثمار
ا یؤدیه من من المتغیرات، من خالل ما یقوم به من أدوار، وم عالم یشهد الكثیر

الصباحي، (. ا وثیقا بتحقیق أهداف الجامعات ووظائفهاًارتباط مهام ومسؤولیات ترتبط
  )٢٠٠٧إبراهیم، وعبد المولى، عبد الحافظ، 

فعضو هیئة التدریس یعتبر أیضا الركیزة األساسیة للقوى الحقیقیة لتحسین 
ر كبیر في التدریس الجامعي ورفع مستواه، حیث یضطلع عضو هیئة التدریس بدو

       )٢٠٠٤آل زاهر، ( .إعداد الكفاءات البشریة للمجتمع في التخصصات المختلفة
 الجامعیة التعلیمیة المؤسسات في المدخالت أهم من التدریس هیئة فأعضاء

 والتكنولوجیا، واالتصاالت المعلوماتیة الثورة ضوء تطویر في لىإ تحتاج التي
 مع الجامعي التدریس هیئة لدى أعضاء األداء مستوى تطویر األمر یتطلب وبالتالى

 لىإ علیه ویسعى یرتكز ما خاللها، وهذا من تقویم أدائهم یتم ومحكات معاییر توفر
، ٢٠١٠سلیمان ،(، ویوضح )٢٠٠٦،٤٣ العاجز( والجودة االعتماد ضمان تحقیقه
 لطالب تدریسیة عمالأب یقوم الذي الشخص هو التدریس عضو هیئة  بأن)٣٦٢
 بتقدیر یقوم والذي الجامعة في األكادیمیة التخصصات في البكالوریوس مرحلة
  .یدرسها التي المقررات في طالبه درجات

 في التدریس هیئة عضو أداء بان ینالدولی ینواالستشاری الخبراء اتحاد بین وقد
 إلقاء أهمها والفكري، من الذهني بالطابع تتسم متنوعة بأنشطة یتمثل الجامعة

االستشارات،  العلمیة، وتقدیم نجاز البحوثٕاو الطلبة، على واإلشراف ،المحاضرات
 األداء الموضوعة معاییر یتجاوز أن البد نهإف التدریسي أدائه في التمیز یتحقق ولكي
 .التدریسي الكادر أعضاء نشاط من أعلى أداء یقدم أن الجامعة، أو إدارة قبل من

  )٦٣، ٢٠٠٥یوسف، (
 عملیة هي بل عشوائیة عملیة لیست أهدافه وصیاغة التدریس فتصمیم

 :اآلتي النحو على وهي مراحل ولها ط،مخط حسب األولویات منظمة، فیها تراعى
 واختیار التدریس، إستراتیجیة واختیار التدریس، التدریس، وتحدید أهداف تحدید

وآخرون،  قطامي( .التدریس خطة وتقویم أداء الطالب، وبناء التدریس، تكنولوجیا
٢٠٠٠(  

 الوالیات في التدریس هیئة أعضاء تنمیة في العالمیة الجهود أبرز ومن
 أعضاء خبرة بتنمیة السبعینات منذ األمریكیة الجامعات عنایة األمریكیة، المتحدة

 االجتماعات إلى السفر وتمویل إجازات من بالوسائل حیث زودتهم فیها التدریس هیئة
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 بأن األمریكیة الجامعات وتعترف یجرونها، تياألبحاث ال ودعم والمؤتمرات المهنیة
 والجامعات الكلیات وتدافعت التعلیم والتدریب، إلى تحتاج عملیة المؤثر التدریس
 وتشجیع وتصمیمها المناهج وركزت على التدریس، هیئة أعضاء تنمیة مراكز لتكوین
  ومهاراتكلیات األمور، على المنهج العام، واشتمال التعلیم مع المنطقي الترابط
هذه  لتحقیق األساسیة الوسیلة هي التدریس هیئة أعضاء الناقد وكانت تنمیة التفكیر

 التدریس في التمیز هو األساسي الشعار وأصبح البرامج وتعددت األهداف؛
Teaching Excellence""األمریكیة، فهذه جامعة الجامعات جهود تنوعت ، وقد 

الحقیبة  خالل من وتقویمه التدریس ئةهی عضو فكرة، تنمیة تطبق واشنطن جورج
   (Murray, 1997). في التعلیم العالي(Teaching portfolio)التدریسیة 

 لدیهم التنمیة برنامج أن (Dake and others,1998) وآخرون دیك ویذكر
 یقوم لهم المهنیة للتنمیة فریق تشكیلو التدریس هیئة ألعضاء الذاتي النمو على یركز

 أعضاء قبل من وتصمیمها تطوعیة، وبرامج تعاونیة بیئة تعلیم ادإلیج بالتخطیط
 جامعة وأنشأت ومهاراتهم، قدراتهم تنمیة في رغبة مستمرة ومن لدیهم التنمیة، فریق

 في المستخدمة البرامج مواد، ومن في عدة التدریس ا لتحسین)خاص ًمركزا تكساس
  .ارة التعلیمیةاالستش عملیة الجامعي برنامج األستاذ قدرات تنمیة

 االهتمامإلى  (Smith, C and Others 2003) ینخرآو من سمیث كل ویشیر
 ١٩٥٥ عام الماضي، ومن القرن بدایة إلى یرجع البریطانیة الجامعات بتنمیة أساتذة

 التنمیة برامج الجامعیة، وتركز التدریس طرق بدراسة عشر جامعات بریطانیة بدأت
التدریس، وبرامج التقویم  مهارات على أكسفورد ةفي جامع هیئة التدریس ألعضاء

 وبرامج المعلومات، وبرامج التقویم، المناصب األكادیمیة، وبرامج وبرامج تقلید
  .اإلشراف إداریة، وبرامج مقررات

 فرق وتنمیة التدریس، تطویر كامبردج جامعة في المهنیة التنمیة برنامج ویشمل
 ٕالطلبة، وادارة الوقت وتقویم على وطرق اإلشرافاألفراد،  بین الصراع ٕالعمل، وادارة

 (Murray,1997) .ومعاونیهم هیئة التدریس أعضاء
 المهمة التجارب من األلمانیة التجربة أن )٢٠٠٠( بابكر یذكر ألمانیا وفي

 الجامعات في المتخصصة المراكز فبجانب األوروبیة، القارة دول بین واألكثر انتشارا
 والعالمي، وهو واإلقلیمي الوطني المستوى على یعمل میةهناك، یوجد مركز للتن
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 األوروبیة للشبكة الرئیس القارة األفریقیة، ویعد المقر األكادیمي في التنمیة مركز
  .األكادیمیة التنمیة لمراكز

العربیة لتحسین التنمیة المهنیة من خالل المؤتمرات  الدول ونشطت
 بتنظیم قامت التي المصریة جامعاتال شمس أولى عین جامعة ومنها والدورات،

 كلیات مختلف إلى بالدورات هیئة التدریس واالنتقال عضو إلعداد دورات تدریبیة
  )١٩٩٤ حطب، أبو( .كلیات الجامعة في متخصصة ٕالجامعة، وانشاء وحدات

 لتطویر العملیة التدریسیة وحددت ًاألردن أنشأت الجامعة األردنیة مكتبا وفي
 ائف التي یقوم فیها، وورش العمل التي توجه ألعضاء هیئةمن الوظ اًله عدد

الجامعة نشاطات تربویه داخل الجامعة وخارجها من أجل ضمان  التدریس، وعقدت
  )١٩٩٤ خصاونه،( .التدریس هیئة التنمیة المهنیة لعضو

ائي للمؤتمر العالمي للتعلیم وتؤید الدراسات أهمیة التنمیة المهنیة، فالتقریر النه
یخص أعضاء هیئة التدریس علي  الحادي والعشرین یوصي فیما في القرن لىاالع

 .ستیفاء كفاءتهم وتحسینهاااستراتیجیات واضحة لحفزهم علي  ضرورة وضع
  )١٩٩٨الیونسكو، (

في تطویر  كبر فعالیةأضرورة تحقیق  لىإ) ٢٠٠٤، علي( دراسة وتشیر
 لها سیاسة مدونة لتنمیة وحدات للتطویر التعلیميوتقدیم هیئة التدریس  أعضاء
هیئة التدریس تدعمها اإلدارة العلیا، ولها خططها وبرامجها، ومنسقون لدیهم  أعضاء

الوقت والصالحیات الكافیة للعمل علي تقدیم الدورات والحلقات الدراسیة والنصح 
   .من وسائل وآلیات التنمیة المهنیة والمشورة للهیئة التدریسیة، وغیرها 

تقنیة  مجال في الراهن الواقع ضعف إلى) ٢٠٠٨، سالمة(اسة كما أشارت در
 هذه على ًوبناء س،التدری هیئة ألعضاء التعلیم ومستحدثات تكنولوجیا المعلومات

 هیئة ألعضاء یصلح تقني نموذج اقتراح تم األخرى الدراسات بعض النتائج، ونتائج
 العربیة بالمملكة المعلمین خاصة، وكلیات بالریاض المعلمین في كلیة التدریس
  .عامة السعودیة

 عینة لدى ًیجابیاإ ًاتجاها هناك أن لىإ) ٢٠٠٦، بامدهف (وتوصلت دراسة
 وسائل التنمیة من مهمة وسیلة بوصفه الخدمة أثناء التدریب موضوع نحو الدراسة
موافقة  المتوسط في العینة أفراد أبدى التدریس الجامعي، إذ هیئة ألعضاء المهنیة
بمحتوى   المتعلقة المحاور شملت التدریبي المقترح البرنامج محاور غالبیة ىعل عالیة

 على اإلشراف وجهة وأهدافه ومبرراته، )والمهارات المعارف، واالتجاهات،( البرنامج
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 واالمتیازات بالتدریب، والحوافز والمستهدفین والتقییم، التدریب وأسالیب البرنامج،
 البرنامج، بالمقابل أنشطة في بالمشاركة تدریسال هیئة أعضاء المقترحة إلقناع

  .الدراسة عینة أفراد نظر وجهات في تباین وجود نتائج الدراسة أظهرت
أن أهم المحاور التي یمكن أن یشملها  لىإ) ٢٠٠٤، زاهر آل (وقد أشار

التطویر التدریسي، والمنهجي، : موضوع التطویر المهني لعضو هیئة التدریس وهي
  .تقني، والذاتي، واإلداري، والتقویموالبحثي، وال

 التربیة"كتابه   فيE.SHORTشورت  إدوارد  عنًالقن) ١٩٩٣، حامد(ویشیر 
: السؤال التدریس، وأن طریقة من أهمیة أقل المادة العلمیة أن  إلى"عالم متغیر في

ّماذا ندرس؟ فلم یعد یهم حفظ المعلومات واسترجاعها، : أهم من السؤال ّندرس؟ كیف
   .أن تعرف كیف تجد المعلومات  المهمبل

والحقیقة لتي تأكدت في مقابل ذلك أن التدریس عملیة معقدة لها أصولها 
ًیكن كلها، آخذا  ٕا الفنیة التي یمكن التدریب علي معظمها، وان لمهالعلمیة، ومهارات

  ) ٢٠٠٤ ،البندري (.في االعتبار ما لدى الفرد من استعداد للعملیة التعلیمیة
هي عملیة  یم التدریس وصیاغة أهدافه لیست عملیة عشوائیة بلفتصم

: منظمة، وفیها تراعي األولویات حسب مخطط، ولها مراحل وهي علي النحو اآلتي
 إستراتیجیة التدریس، واختیار واختیار  التدریس، وتحدید أهداف التدریس،دتحدی

 .وبناء خطة التدریس ئهم، الطلبة وتقویم أدااختیارتكنولوجیا التدریس، تحدید أسالیب 
  ) ٢٠٠٠وآخرون، قطامي(

 قد األوروبیة أو األمریكیة سواء المتقدمة الدول جامعات أن ما من شك فيو
ًشوطا كبیرا قطعت  تلك اعترفت فقد س،التدری هیئة أعضاء تنمیة مجال في ً

 هذا إثر الستینات، وأقامت منذ ألساتذة الجامعات التطویر بأهمیة الجامعات
 األمریكیة الجامعات إن ًوبشریا، حتى ًمادیا ودعمتها المتخصصة المراكز رافاالعت

 إلى أدى مما بصورة متكاملة، الجامعات نسیج في المراكز هذه أدخلت واألوروبیة
   )١٩٩٦،١٢٠، وآخرون بركات(. الجامعي التعلیم على البناءة آثارها ظهور

 أعضاء قبل من ًمتزایدا ًإدراكا هناك أن) 73،(1989وآتكنز  براون ویضیف
 مجاالت في لهم والتطویر التدریب ألهمیة البریطانیة في الجامعات هیئة التدریس

 على البریطانیة الجامعات معظم وعملت إلى التدریس، واإلدارة إضافة البحوث
 التدریس، ومنها هیئة الخاص بأعضاء والتدریب متخصصة للتطویر مراكز تأسیس
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 ، ومانشستر(Leeds)، ولیدز(Nottingham) نوتنجهام جامعة المثال سبیل على
)Manchester(والنكستر ،(Lancaster)،  وباش(Bath)وأكسفورد ، )Oxford( ،

 الجامعات هذه أن ، إال(Southampton) وساوثمبتون ،(Cambridge)وكمبردج 
 في التدریس هیئة أعضاء أداء تطویر في كبیرة جهود لها كان األخیرة الثالث
 المالئمة التعلیم وسائل واستخدام التعلیم اإلالىفي الحاسب الفنیة كاستخدام راتالمها

المنهج  كتطویر بالتدریس المرتبطة المهارات في الجامعي، وفي تطویر للتعلیم
  .والتقویم

 وظیفة أنالي الع للتعلیم االسترالیة الهیئة عن صادر تقریر أشار أسترالیا وفي
 الضروري من األهمیة، لذا حیث من األولى المرتبة في تعد الكلیات التدریس في

 في تنشیطیة دورات في القدامى األساتذة ٕواشراك ًجیدا، ًالجدد تدریبا األساتذة تدریب
  )٩٢،١٩٨٣ ،سودان ( .التدریس طرق في األسالیب الحدیثة لمواكبة التدریس طرق

 بإسبانیا فالنسا عةجام في التدریسیة الهیئة تنمیة مؤتمر اختتم فقد إسبانیا وأما
اإلسبانیة،  الجامعات من تدریس هیئة عضو )٢٦٢( حضره والذي ١٩٩٠ سنة

 طریق عن التدریس طرق موضوع في التدریس لهیئة الفني الدعم وأوصي بتقدیم
 التدریس المختلفة أسالیب فرعیة من ضمنها موضوعات تغطي عمل تنظیم ورش

  .التعلیمیة المستحدثات وتنمیة
 للتطویر ًمركزا العزیز عبد الملك جامعة أنشأت السعودیة العربیة ةالمملك وفي

 ًمركزا والمعادن للبترول فهد الملك جامعة أنشأت هـ، وكذلك١٤٠٧ الجامعي عام
 ولضمان البحث وفي التدریس في اإلبداع بهدف ه١٤٢١عام  األكادیمي للتطویر
  ) ١٢٢،١٩٩٦وآخرون  تبركا( واإلرشاد األكادیمي التعلیمیة البرامج في الجودة

 هذه الختبار ًدوما الباحثین یدعو التدریس سالیبأ في الحاصل التوسع إن
 التعلم بیئة لظروف مالئمة أجودها على للوقوف العلمي البحث میدان في األسالیب

 إلى وجنسهم للطلبة العمریة والمراحل بأنواعها توافر التجهیزات ومدى الفعالیة كنوع
  .األسلوب هذا اختیار في مبررات من ذلك

  :الجامعي التدریس هیئة عضو
 من الىالع التعلیم على واإلشراف التدریس بشؤون القائمین األعضاء أحد هو

 أستاذ مشارك، أستاذ أستاذ، :الرتب ذوي من والماجستیر الدكتوراه درجة حملة
  )٢٠٠٤ حداد،(. محاضر، مدرس مساعد،
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 أي أمه من سد احتیاجاتها من القوى فمن خالل برامج التعلیم الجامعي تتمكن
  .العاملة واألیدي الماهرة التي یتطلبها سوق العمل

ُویعد التدریس الجامعي من أهم الوظائف التي تؤدیها الجامعات وهي أكثرها 
ًفاعلیة وتأثیر ا في إعداد الطلبة للحیاة المستقبلیة، إذا تزودهم بالمعارف التخصصیة ً

جابیة والقیمیة وكل المهارات العلمیة والعملیة الالزمة واالتجاهات السلوكیة اإلی
  .لتأهیلهم كي یصبحوا أعضاء فاعلین في خدمة المجتمع

تكمن أهمیة الجودة في التدریس الجامعي في ضمان تحقیق رسالة الجامعة 
وأهدافها، والتحسین المستمر ألداء الطالب بحیث یكونوا قادرین على مواكبة 

  .نفتاح على العالم الخارجيتكنولوجیا العصر واال
ویتأثر التدریس الجامعي بالعدید من العوامل منها ما یتعلق باألستاذ الجامعي 

ا، خصائصه الشخصیة والمهنیة، صالته وعالقاته )ا وتربوی)إعداده علمی: من حیث
ومنها ما یتصل بالطالب . بطالبه، أسالیب تدریسه، طرق تقییم وتقویم طالبه

ومنها ما . خصائصه الشخصیة، قدراته، میوله، استعداداته: ثالجامعي من حی
 ، وأهدافها،یتصل بالمنهج والمقررات والخطط الدراسیة والبرامج من حیث طبیعتها

  )٢٠١٤الطویسي، نواف، وسمارة، نواف، ( . ومتطلباتها، وتقویمها،ومحتواها
امعي، وبقدر ا لتؤثر على نوعیة وجودة التدریس الج)وتتداخل هذه العوامل مع

ما تتوافر متطلبات الجودة في كل هذه العوامل بقدر ما تكون جودة التدریس 
  .الجامعي

غیر أن االهتمام األكبر ینصب حول جودة األداء التدریسي لعضو هیئة 
ومقیاس تفوق أي جامعة .التدریس فهم یشكلون البعد الرئیسي في منظومة التعلیم 

 التدریس الذي تقدمه من خالل استقطابها ألعضاء یعتمد في المقام األول على جودة
ًهیئة تدریس مؤهلین تأهیال عالیا وتتوفر لدیهم جمیع الخبرات واإلمكانیات التي  ً

  )٢٠٠٥السید، نادیه،  (.تساهم في تحقیق جودة العملیة التعلیمیة
وبغض النظر عن حالة الجامعات وطبیعة المناهج والبرامج التعلیمیة ونوعیة 

 ورغم أهمیة هذه العناصر - لوجیا ومصادر التعلم ومقومات البیئة المحیطة التكنو
 إال أنها تظل عدیمة الجدوى قلیلة الفاعلیة ما -لضمان جودة وفاعلیة النظام التعلیمي

لم یتواجد عضو هیئة تدریس لدیه الرغبة والقدرة على توظیفها بفاعلیة وتوجیهها 
  .ة إلى تحقیقهابحكمة صوب األهداف التي تسعى الجامع
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وفي المملكة العربیة السعودیة تحقق للتعلیم الجامعي قفزات نوعیة وكمیة 
  .في مختلف دول العالم الىتباه المهتمین بشؤون التعلیم العاسترعت ان

العدید من  التغیرات الجذریة للوصول إلى  الىفأدخلت وزارة التعلیم الع
دیة تتناسب مع توجهات سوق العمل ُمخرجات تعلم جدیدة ومرغوبة للجامعات السعو

  .السعودي والعالمي عبر مجموعة من البرامج والخطط قصیرة وطویلة المدى
ٕوان دل ذلك على شيء إنما یدل على حرص المملكة الشدید على دعم جهود 
الجامعات ومؤسسات التعلیم الجامعي للوصول إلى مستویات متقدمة مقارنة 

م المشاریع والمبادرات النوعیة والبحوث التي تهدف بالجامعات العالمیة األخرى،ودع
  )٢٠١١متولى، أحمد،  (.إلى رفع وتحسین نوعیة التعلیم وجودته في الجامعات

 وتتمثل المعرفة باألساسیات التي ، معرفة وفنإلىالتدریس كأیة مهنة تحتاج و
 ،میةن یلم بها المدرس في التمكن من مادته العلمیة وهي معرفة تخصصیة علأیجب 

هداف التربیة وسیكولوجیة التعلم وطبیعة المتعلم وهي معرفة مهنیة أوما یخص 
  ). تربویة(

أما الفن في التدریس فیتمثل في اختیار الطریقة أو الطرائق المناسبة للمادة 
 الواجبة األمورن من أو. الدراسیة في ضوء الهدف المنشود بما یتالءم وطبیعة المتعلم

لى جنب بحیث یصبحان وجهتین إ ً تسیر المعرفة والفن جنباأنفي التدریس الصحیح 
  )٢٠٠٦شاهین، محمد، ( .اإلنسانمتكاملتین وغایتهما واحدة في تربیة 

ي في وتنحصر العملیة التعلیمیة في المرحلة الجامعیة وأي مرحلة تعلیمیة أخر
  :اإلجابة عن أربعة أسئلة وهي

  هل نجحنا في التدریس؟و .  ّكیف ندرس؟ .  ّماذا ندرس؟ .  ّلماذا ندرس؟   .
  :أسلوب التدریس

)غدت أسالیب التدریس عامال مهما من عوامل التطویر في التعلیم الجامعي،  ً
المخالف، محمد، ( .عبر ما تقدمه من إسهامات فاعله في تحسین األداء التدریسي

 دور وهي التنفیذ، موضع المنهج التي تضع العملیة الخطوات أولي هي، ف)٢٠٠٢
 یتم أن بعد المنهج بمادة المتعلم اتصال خاللها من یتم إذ ن أدوار المعلم،م أساسي
 ًوتحقیقا معینة ومعاییر قواعد على ًوبناء معینة وفق فلسفة قبل المتعلم من اختیارها
 .هذا المتعلم من منشودة ألهداف
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 ویؤدي طبیعتها حیث من ومتنوعة عددها، حیث من كثیرة سالیب التدریسأو
 علیها، تقوم التي والتربویة والنفسیة الفلسفیة النظریات اختالف إلى فهذا االختال

  .یناسبه أسلوب موقف لكل یصبح بحیث وتنوعها واختالف المواقف التعلیمیة
 التي العامة األسس بعض على به المعلم یدرس التي یعتمد أسلوب التدریس

  : وهي اً ناجحاًأسلوبتجعل منه 
 وظروفهم العقلي، نموهم ومراحل المتعلمین مستوى ًا معمتوافق یكون أن .١

 .واالقتصادیة االجتماعیة واألسریة
 القواعد تتطلبه ما حسب المادة عرض في المنطقي الترتیب یراعي أن  .٢

 إلى المحسوس ومن المعقد، إلى المركب من التدرج العقلیة مثل المنطقیة
 المباشر، رغی إلى المباشر ومن المألوف إلى غیر المألوف ومن المعقول،

 .المبهم إلى الواضح ومن
ورغباته  المتعلم لمیول مراعاة المادة عرض في السیكولوجي األساس یراعي أن .٣

 .واستعداداته وقدراته
وقدراتهم وأمزجتهم  فهمهم مستویات المتعلمین في بین الفردیة الفروق یراعي .٤

 .جاتهواحتیا مواهبه حسب كل متعلم  وتعامل وأخالقهم وذكائهم وشخصیاتهم
 المواقف وخلق اإلیجابیة، مشاركته خالل من المتعلم تفكیر یثیر أن .٥

 .ونشاطه وتفكیره بجهده وعالجها لحلها التي تدفعه والمشكالت
 .المعطاة الدروس مجموعة أو الدرس لهذا الموضوعة التعلیم أهداف یحقق أن .٦
 .واالبتكار واالكتشاف المبادرة على القدرة المتعلم في ینمي أن .٧
 .طارئة ظروف به تحكم قد وضع أي  معًاومتكیفًا  صالحًامرن یكون أن .٨
 .للمحاضرة المخصص الوقت خطواته حسب تنظم أن .٩

 الرأي، في والمشاركة كالتعاون الجیدة والقیم السلیمة االتجاهات ینمي أن .١٠
 .العامة والمصلحة المجتمع، ورعایة المسئولیة، وتحمل واحترام اآلخرین،

 .والعقلیة النفسیة لمالمتع صحة یراعي أن .١١
بالعمل،  التعلم مثل وقوانینه، نظریاته من ویستفید التعلم طرق على یستند أن .١٢

 التدریب، والنتیجة، األثر بالخبرة، التعلم والمشاهدة، والمالحظة والتجارب
  .إلخ...االستعداد
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 فیهم وتجدد الفهم على المتعلمین تساعد تعلیمیة وسائل على یشتمل أن .١٣
  .النشاط

 .واحدة وتیرة على یستمر وال متنوعة خطوات على یشتمل أن .١٤
 : أسالیب التدریسمفهوم 

هي مجموعة من اإلجراءات أو الممارسات التي یقوم بها المعلم لتساعده في 
تحقیق األهداف التعلیمیة، وتعد الجامعات منارة الفكر داخل مجتمعاتنا، لما تقدمه 

یة واجتماعیة وذلك من خالل صفوة من من خدمات تعلیمیة وبحثیه وتدریبیه وثقاف
  .العلماء والتي تمثل أعضاء هیئة التدریس

. ویمثل أعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم أهم عناصر الموارد البشریة للجامعات
ًومما ال شك فیه أن االستثمار في مجال تنمیة أعضاء هیئة التدریس ومعاونیهم سعیا 

 تم بشكل صحیح فسوف یؤثر بشكل ایجابي لرفع كفاءتهم وتطویر قدراتهم، إذا ما
  )٢٠١٦عالونه، مروان، (. جودة العملیة التعلیمیة ومخرجاتهاىمستوعلى رفع 

 التي یستخدمها عضو هیئة التدریس من ضمن أهم دریسوتعد أسالیب الت
  عناصر نجاح العملیة التعلیمیة

  :ختیار أسلوب التدریساكیف یتم 
 فهناك منها، یختار أن للمعلم یمكن كیف ،التدریس سالیبأ عدد لكثرة ًنظرا

  :مثل االختیار عملیة في تتدخل عوامل كثیرة
سلوب أ یناسبها الدراسیة المواد فبعض التعلیمي، الموقف أو الدراسیة المادة نوعیة .١

 .أخرى دون معین
الوجداني  ونضجهم العقلیة مستویاتهم حیث من المتعلمین، بین الفردیة الفروق .٢

 .واالجتماعي
وعلى  إمكانیات من فیها یتوفر وما والمؤسسة التعلیمیة، االجتماعیة والبیئة لجوا .٣

 .المناسبة التدریس سالیبأ واختیار ًجمیعا األمور بین هذه الموازنة المعلم
  : دراسةمشكلة ال

 الجامعي ملیالتع مخرجات وبناء إعداد في اًرائدًدورا  سیالتدر ئةیه عضو لعبی
، ومتطلباته المجتمع حاجات تلبي وكونها العصر متطلبات عم تناسبی بما لهایوتأه

 في ةیفاعل وأكثرها الجامعات هایتؤد التي الوظائف أهم من الجامعي سیالتدر فةیوظو
 واالتجاهات التخصصیة بالمعارف تزودهم إذ ة،یالمستقبل اةیللح الطلبة إعداد
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 كي لهمیلتأه الالزمة ةیوالعمل ةیالعلم المهارات وكل ةیمیوالق ةیجابیاال السلوكیة
  )٢٠٠٢شاهین، محمد،  (. المجتمع خدمة في نیفاعل أعضاء صبحوای

 في سةیالرئ فةیالوظ ألنها ة،یاألهم في ةیغا الجامعي سیالتدر فةیوظ تعد كما
ا ًإعداد الطلبة إعداد على سیرئ بشكل تركز إذ العالم، في المرموقة الجامعات غلبأ
 ةیعلم تطورات من تحمله ما بكل ةیوالمستقبل الحاضرة اتیالتحد مواجهة من مكنهمی

  . ذلكریوغ ةیوتقن
یعد االهتمام بعضو هیئة التدریس بالجامعة وتطویره من أهم أولویات سیاسة و

اس التعلیم الجامعي في المملكة العربیة السعودیة، إذا أن جودة التعلیم یعتمد في األس
 المتبعة في القاعات دریسسة أسالیب التفإن درا الىعلى جودة وكفاءة العضو، وبالت

الدراسیة، والتعرف على أفضل األسالیب من وجهة نظر عضو هیئة التدریس تعتبر 
من األمور الهامة والتي تبنى علیها وفي ضوئها برامج التنمیة المهنیة للعضو أثناء 

  )٢٠١٥العتیبي، سارة، ( .الخدمة
بعضو هیئة التدریس بالجامعة وقد أجریت العدید من الدراسات التي اهتمت 

تعرف دور أعضاء هیئة والتي اهتمت ب) ٢٠١٤ العربي، هشام یوسف،(مثل دراسة 
التدریس في ترسیخ قیم المواطنة لدى كلیة التربیة بالعریش والتي أشارت إلى رضا 

 التي )٢٠١١ متولي، أحمد،(الطالب على دور عضو هیئة التدریس، ودراسة 
ج التدریبیة التي تقدمها عمادة تطویر المهارات في تحسین استهدفت تقییم البرام

األداء المهني ألعضاء هیئة التدریس بجامعة الملك سعود، وأشارت النتائج على 
أبو (فعالیة البرامج التدریبیة في تحسین األداء المهني لعضو هیئة التدریس، ودراسة 

نموذج لتقیم أعضاء الهیئة  التي استهدفت تقدیم )٢٠٠٨الرب، عماد، وقدادة، عیسى، 
متاز هذا اإلطار بالشمولیة ألنه یغطي كافة االتدریسیة في مؤسسات التعلیم العالي، و

واجبات عضو هیئة التدریس من تدریس وبحث لعمي وخدمة المجتمع، ودراسة 
 والتي استهدفت تقییم األداء الجامعي من وجهة نظر )٢٠١٢رائد حسین، الحجاز،(

 دارة الجودة الشاملة،إتدریسیة بجامعة األقصى في ضوء مفهوم أعضاء الهیئة ال
وأشارت إلى أن المستوى العام لألداء الجامعي لم یصل للمستوى المطلوب، ودراسة 

 والتي استهدفت دراسة مدى استخدام أعضاء هیئة )٢٠١٣ الحسبان، دعاء أحمد،(
في العملیة التعلیمیة، وقد  دریسالتدریس لتقنیات التعلیم االلكتروني كأحد أسالیب الت

ًأشارت النتائج إلى انخفاض معدل استخدام تقنیات التعلیم االلكتروني نسبیا، 
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والتي استهدفت الكشف عن ) ٢٠١٤ الطویسي، أحمد، وسماره، نواف،(ودراسة
 نحو برنامج التقییم االلكتروني وتقصى َتهؤاتجاهات أعضاء هیئة التدریس بجامعة م

  .عن نتائج تقییم أدائهم التدریسي من قبل الطلبةدرجة الرضا لدیهم 
كما أجریت مجموعة من الدراسات التي اهتمت باتجاهات أعضاء هیئة 

، والجامعة اإلسالمیة، مؤتةجامعة  أم القري،(التدریس في الجامعات العربیة مثل 
دي نحو تقییم أدائهم التدریسي من قبل الطلبة لهم وم) وجامعة اإلسراء األهلیة بغزة

ًالرضا عن نتائجهم، وأشارت النتائج إلى أن هناك نوعا من القبول والرضا بشكل عام 
لدى أعضاء هیئة التدریس للتقییم من قبل الطالب، كما یؤمن كل منهما بأهمیة 

 المناسبة لتطویر العملیة تالقراراوفعالیة نظام التقییم ألنه یفید الجامعة في اتخاذ 
الحولي، علیان، (، و)٢٠٠٣العمایرة، محمد، ( ،)٢٠٠٥  األسمر، منى،( .التدریسیة

  .)٢٠٠٧الصباحي، إبراهیم، وعبد المولى، عبد الحافظ، (، )٢٠٠٧
 دریس  لم یجر بحث یتناول التعرف على أسالیب الت- ین حدود علم الباحث-في 

الجامعي المتبعة داخل القاعات الدراسیة، والتعرف على أفضل األسالیب التدریسیة 
  . یمكن استخدامها داخل القاعات التدریسیةالتي

  :دراسةأسئلة ال
  عة في القاعات الدراسیة بجامعة الباحة؟ب المتدریسالت دریسالتأسالیب  ما -١
  بالمرحلة الجامعیة من وجهة نظر أعضاء هیئةدریسالتما أنسب أسالیب  -٢

 التدریس بجامعة الباحة؟
وجهة نظر خبراء المناهج  بالمرحلة الجامعیة من دریسالتما أفضل أسالیب  -٣

 التدریس بجامعة الباحة؟ وطرق
 دریسالتما صورة برنامج مقترح لتدریب أعضاء هیئة التدریس على أسالیب  -١

 الجامعي؟ 
   :دراسةأهداف ال
  :إلى الىف البحث الحدیه

ً طبقا  داخل القاعات الدراسیةإتباعهاالتي یمكن  الجامعي دریس أسالیب التتحدید -١
 .للتخصصات

 بالمرحلة الجامعیة من وجهة نظر أعضاء دریسالتأنسب أسالیب ف على التعر -٢
 . التدریس بجامعة الباحة هیئة
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 بالمرحلة الجامعیة من وجهة نظر خبراء المناهج دریسالتأفضل أسالیب تحدید   -٣
 .التدریس بجامعة الباحة وطرق

 دریسالتبرنامج مقترح لتدریب أعضاء هیئة التدریس على أسالیب تقدیم  -٤
 .جامعيال

  :أهمیة الدراسة
  .ینتظر أن تفید الدراسة الحالیة الفئات التالیة

الجهات المسئولة عن التدریب بالجامعة ومساعدتهم على وضع البرامج المتوافقة  -١
 .مع إمكانیات الجامعة ووقت عضة هیئة التدریس

مخططي برامج التدریب بجامعة الباحة للتعرف على أسالیب التدریس الفعالة  -٢
 .یمكن تدریب أعضاء هیئة التدریس بالجامعة علیهاالتي 

 الفعالة التي سالیباألأعضاء هیئة التدریس بالجامعة حیث تقدم لهم بعض  -٣
 .یمكن استخدامها داخل قاعة التدریس

  :حدود الدراسة
  :اقتصرت حدود البحث على اآلتي

  .ه١٤٣٦/١٤٣٧العام الدراسي : الحدود الزمنیة
  .امعة الباحة وفروعهاكلیات ج: الحدود المكانیة
  .أعضاء هیئة التدریس بجامعة الباحة بالكلیات العلمیة واألدبیة: الحدود البشریة

 . بالمرحلة الجامعیةدریسالتواقع أسالیب  :الحدود الموضوعیة
  :دراسةمصطلحات ال
  : الجامعيدریسالتأسالیب 

حسین  هي األسالیب التي تتضمن بیئة التعلم والتي یستخدمها العضو في ت
 بغرض تحقیق القدر األكبر من األهداف التعلیمیة لدى ًي قوال وفعالتدریسأسلوبه ال

  .الطالب بأقل وقت وجهد وتكلفه
  :اإلطار النظري والدراسات السابقة

ا في تطویر مختلف مجاالت التعلیم ً رئیسً تشكل عامالدریسغدت أسالیب الت
 من إسهامات فعالة في تحسین ًا، والتعلیم الجامعي خاصة، عبر ما تقدمهًعموم

ا، فالتعلیم الجامعي یسعى دائما ًا وتطبیقیًاألداء التدریسي في هذه المجاالت نظری
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 المهني لعضو ىلالستفادة من هذه اإلسهامات في أمور شتى، ومنها رفع المستو
  .هیئة التدریس للقیام بعمله على الوجه األكمل

 من خالل االتفاق التام بین الكثیر سدریالتوتتضح األهمیة التربویة ألسالیب 
من الباحثین والخبراء والمشتغلین بالمجال التربوي على أن التدني الملموس لبعض 

   .سالیب التقلیدیة المتبعة داخل القاعات  الدراسیةلى األإأعضاء هیئة التدریس یرجع 
(Ehrmann,S,2010),(Anderson, T.,& Garrison,R,2009),(Johnson ,S,2008)   

 ما تأخذ هذه الشكاوى عدة أبعاد منها ما یشكو من نقص هذه األسالیب ًغالباف
غیرها من وونقص البرامج التي تطبق من خاللها، ومن یشكو من سوء استخدامها، 

 الجامعي الحدیثة مما دریسالتالشكاوي التي تؤكد على نقص االستفادة من أسالیب 
  .في أداء عملهیؤدي إلى تدني مستوى عضو هیئة التدریس 

 (McDonald,J,2010),(Garton,M.&et,2010),(Rovai,A,2009) 
 ,Anderson, T.,& Garrison, R)  كل من أندرسون وجاریسونكما أشار

 في زیادة التقبل للمهنة ًبا الحدیثة یفید غالدریسالتإلى أن استخدام أسالیب  (2009
  .واالرتیاح المهني لها

 لىإ (R̛Addario,A,2009) ودي أدریو، (Chiero,R,2009)  شیروشیروی
ة الحدیثة والتي دریسیأهمیة توفیر المؤسسات الجامعیة البیئیة المناسبة لألسالیب الت

ینبغي على عضو هیئة التدریس استخدامها في تدریسیة، مما یزید من ارتیاحه 
  .المهني وتحفیزه لتحقیق األهداف المرجوة

 على ضرورة أن یبحث ویجتهد  (Cerf,V,2009) كرفوفي هذا الصدد یشیر
 الجامعیة الحدیثة وتعلمها دریسالتا عن أسالیب )العضو بنفسه في البحث ذاتی

  .وممارستها بما یحقق القدر األكبر من ارتیاحه المهني
 وتویج ،(Hara, J.,&Angeli, S,2010)ویتفق كل من هارا وانجیلي 

(Twigg,C,2010)ورامج ،(RamageT,2010)  ،نز ند وهاوكاسبیس ال
)Spiceland, T.,& Hawkins, C,2010( ، ودیفذ(Davis,A,2009)، ومایر 

(Meyer,K,2009)، ٢٠٠١ نرجس، حمدي،( و،)٢٠٠٤ غازي، محمد الجودي،(و( ،
على أن تقدیم أسالیب تعلیمیة حدیثة من قبل عضو هیئة التدریس تؤدي إلى عدید 

  .من الفوائد له منها
 . استیعابهم للعلوم المختلفةزیادة تحصیل الطالب وسرعة -١
 .تحسین أسالیب التدریس لدى المعلمین ورفع كفاءاتهم المهنیة -٢
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معالجة العدید من مشكالت التعلیم الجامعي كنقص أعضاء هیئة التدریس في  -٣
 .بعض التخصصات

 .ٕاستثارة اهتمام الطالب واشباع حاجاتهم للتعلم -٤
 . واإلقبال علیهزیادة خبرة الطالب وجعلهم أكثر استعدادا للتعلم -٥
 .تنوع األسالیب یؤدي إلى تكوین وبناء المفاهیم العلمیة الجدیدة -٦
 .تدریب الطالب على مهارات المشاركة الفعالة في المواقف التعلیمیة -٧
 .مواجهة الفروق الفردیة بین الطالب -٨

 ًا أن المعلومة أو الخبرة التعلیمیة لم تعد حكر(Fabro,K,2009)ویشیر فبرو 
الجامعي المطبوع المقرر على الطالب، وأن ما یسمى بالمعلومة على الكتاب 

 ًراا كبیً الجامعي الحدیثة أصبحت تشغل حیزدریسالتااللكترونیة وهي أحد أسالیب 
من فكر وجهد القائمین على التدریس في المرحلة الجامعیة، لذا لزم األمر بممارسة 

االلكتروني، مما یزید من كفاءة ة حدیثة تنتهج بیئة التعلیم والتعلم دریسیأسالیب ت
  .عضو هیئة التدریس

ا من أداء ًیة الحدیثة یحسن كثیردریسوعلیه فاستخدام مثل هذه األسالیب الت
فیؤكد روبرت  ویصقل ممارساته التدریسیة، التدریس عضو هیئة

(Robert,M,2010)وبست ،(Best,P,2009)  أن قدرة العضو على استخدام 
ة المتنوعة وااللكترونیة یزید من ثقته بنفسه وتقبله لمهنته، أسالیب التدریس الحدیث

  .  اًویحسن من أدائه التدریسي عموم
  :الدراسات السابقة

اهتم العدید من الباحثین بدراسة عضو هیئة التدریس بالجامعة من عدة زوایا، 
اهتمت بالتعرف على أهم االحتیاجات التدریبیة في ) ٢٠١٦(فنجد العصیبي، نورة 

فایات المهنیة، والكفایات الشخصیة، وكفایة األعداد للمحاضرة وتنفیذها لدى الك
عضو هیئة ) ١٢(أعضاء هیئة التدریس بكلیة التربیة، وتم تطبیق األدوات على 

من طالبات الدراسات العلیا، وأظهرت النتائج وجود احتیاج ) ٥٣(تدریس بالكلیة، و
 في الكفایات الشخصیة، وكفایة اإلعداد تدریبي ألعضاء هیئة التدریس بكلیة التربیة

  . للمحاضرة وتنفیذها
بإطالع الجامعة على جوانب القوة ) ٢٠١٦(كما اهتمت عالونیة، مروان 

والضعف في األداء األكادیمي ألعضاء هیئة التدریس من أجل معالجتها ووضع 
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ة التعلیم، وقد الحلول المناسبة لها، والتأكید على أهمیة تقویم األداء التدریسي في جود
ًطالبا، وأشارت النتائج أن أعضاء ) ٢٠٠(استخدم الباحث استبانة لجمع البیانات من 

هیئة التدریس متمكین من المادة العلمیة وقادرون على ربط المقررات باألهداف 
العامة للتعلیم الجامعي، ولم تتناول الدراسة األسالیب المتبعة في التدریس ومدى 

صت الدراسة بالتنوع في أسالیب التدریس ومراعاة الفروق الفردیة مناسبتها، وقد أو
  .بین الطالب

أشارت نتائجها ) ٢٠١٥( وعلى عكس ذلك نجد أن دراسة آل ودیان، شارع 
الشخصیة،األكادیمیة، واإلعداد للمحاضرة وتنفیذها، والعالقات (أن الكفاءات المهنیة 

ئة التدریس بجامعة األمیر سطام بن لدى أعضاء هی) اإلنسانیة، والتقویم واألنشطة
  .عبد العزیز وفق معاییر التطویر والجودة لم یبلغ مستوى اإلتقان المحددة بالدراسة

باستقصاء ) ٢٠١٥(وأبو النادي،هالة  اشجان، كما اهتمت دراسة الشویفات،
مدى امتالك أعضاء هیئة التدریس بجامعة حائل الستراتیجیات التدریس الفعال من 

طالبة بكلیة ) ١٠٠(ظر الطالبات، وتم إعداد أدوات الدراسة وتطبیقها على وجهة ن
طالب بكلیة العلوم، وأسفرت النتائج إلى أن درجة امتالك أعضاء ) ١٠٠(التربیة، و

المتشابهات، حل المشكالت، التعلم (هیئة التدریس الستراتیجیات التدریس الفعال 
كانت مرتفعة من وجهة ) لعب األدوارالتعاوني، التعلم الذاتي، الصف المعكوس، 

نظر الطالب والطالبات، وأوصت الدراسة بعقد العدید من الدورات التدریبیة ألعضاء 
  .هیئة التدریس بالجامعات لما من شأنه أن یطور استراتیجیاتهم التدریسیة

دراسة استهدفت تحدید االحتیاجات ) ٢٠١٥(كما أجرت العتیبي، سارة 
نظر أعضاء هیئة التدریس بكلیة العلوم جامعة األمیرة نوره بنت التدریبیة من وجهة 

) ٢١(االستبیانات وطبقت على ٠عبد الرحمن، حیث قامت الباحثة بإعداد األدوات
ًعضو، وأشارت النتائج إلى أكثر االحتیاجات التدریبیة إلحاحا هي تصمیم األنشطة، 

وقت المحاضرة بفعالیة، ٕوالتنفیذ الفعال للمحاضرات، وادارة  وتحدید األهداف،
  .وأوصت الدراسة بدراسة واقع الممارسات التدریسیة بكلیة العلوم
بالتعرف على ) ٢٠١٤(وأیضا اهتمت دراسة الخلیف، ملك، والشنقیطي، امامه 

درجة ممارسة أعضاء هیئة التدریس بقسم اللغة العربیة بجامعة الحدود الشمالیة الحد 
لوب التدریس التبادلي، وأشارت النتائج بأنها مرتفعة، أسالیب التدریس الفعالة وهو أس

وأوصت الدراسة بإجراء بحوث للتعرف على األسالیب المختلفة التي یتبعها عضو 
  .هیئة التدریس بالجامعة
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استهدفت الكشف عن رأي ) ٢٠١٤(عام هشام یوسف دراسة  العربي،وأجرى 
التدریس في ترسیخ قیم  بمصر في دور أعضاء هیئة شطلبة كلیة التربیة بالعری

 ینایر، وتكونت ٢٥المواطنة لدیهم علي ضوء متطلبات المجتمع المصري بعد ثورة 
طالب وطالبة من كلیة التربیة بالعریش جامعة قناة ) ٦٠٠(مجموعة  الدراسة من 

السویس، وقد استخدم الباحث المنهج الوصفي حیث یناسب طبیعة الدراسة الحالیة، 
ث قام الباحث بإعداد استبانة تضمنت ست قیم رئیسة وعدد ولتحقیق أهداف البح

 ممارسة فرعیة تعبر عن القیم الستة بوصفها القیم الرئیسة للمواطنة التي تعبر )٦٢(
عنها مطالب المجتمع المصري، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج تشیر في 

ي تنمیة وترسیخ مجملها إلى رضا مجموعة الدراسة عن دور أعضاء هیئة التدریس ف
قیم المواطنة لدى الطلبة على ضوء متطلبات المجتمع المصري وبدرجة كبیرة 

  .مجموعة الدراسة اليإجم من )٪٧٠(تجاوزت 
 الكشف عن بهدف) ٢٠١٣( دراسة عام نواف أحمد، وسمارة، الطویسي،أجري 

تقصي اتجاهات أعضاء هیئة التدریس بجامعة مؤتة نحو برنامج التقییم االلكتروني و
درجة الرضا لدیهم عن نتائج تقییم أدائهم التدریسي من قبل الطالب، وأعد الباحثان 

سؤال مفتوح یستقصي آراء عبارة موزعة على محورین، و) ٢٠(استبانة مكونة من 
ا، ًعضو) ٢٠١(أهم مقترحات األعضاء، وتم تطبیق االستبانة على  ،واتجاهات

هیئة التدریس كانت ایجابیة بشكل عام، وأشارت النتائج إلى أن اتجاهات أعضاء 
ودرجة رضا مقبول بشكل عام، كما كشفت الدراسة عن مجموعة من المقترحات 

  .یمكن أن تحسن من فعالیة أدائهم المهني
 تقویم األداء بهدف) ٢٠١٢( دراسة عام محمد جمال عبد العزیز،أجري 

ن الجودة، وقد تحدد األكادیمي ألعضاء هیئة التدریس في ضل نظام االعتماد وضما
الخصائص الشخصیة والمهنیة التي یتمیز بها أعضاء  "هي  محاورةالتقویم في ثالث

هیئة التدریس، والمتطلبات الشخصیة والمهنیة المتوفرة لدیهم، واالستراتیجیات 
 باإلضافة إلى التعرف على مقترحات الطالب نحو تفعیل "اًالتدریسیة األكثر استخدام

مفردة، وتم تطبیقها ) ٤١(ي، وتم بناء االستبانة التي بلغ عدد مفرداتهااألداء التدریس
طالب وطالبة، وأشارت النتائج بتمتع ) ١١٠(على طالب الفرقة الرابعة البالغ عددهم 

أعضاء هیئة التدریس بمستوى متوسط فیما یتعلق بالخصائص الشخصیة والمهنیة، 
أسالیب التدریس، وأكدت نتائج الدراسة والمتطلبات الشخصیة والمهنیة، واستراتجیات و
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فیما یتعلق بمقترحات الطالب نحو تفعیل األداء التدریسي أن تقلیل عد الطالب 
 النشط، وتزوید القاعات دریسالتداخل القاعة الدراسیة، وتدریب العضو على أسالیب 

باألجهزة االلكترونیة وتدریب العضو علیها من أهم المقترحات لتفعیل األداء 
لتدریسي، وقد أوصت الدراسة بتنمیة أعضاء هیئة التدریس فیما یتعلق بأسالیب ا

  .واستراتیجیات التدریس الفعالة
التعرف على أثر البرامج هدف ب) ٢٠١١( عام دراسةمتولي، أحمد  أجري

التدریبیة التي تقدمها عمادة تطویر المهارات في تحسین األداء المهني ألعضاء هیئة 
الملك سعود، واستخدمت الدراسة المنهج الوصفي، وتم إعداد التدریس بجامعة 

التخطیط (استبانة  والمكونة من ثالث مهارات هي المهارات التدریسیة وتشمل 
، والمهارات الشخصیة، والمهارات التقنیة، وتم تطبیقها على )والتنفیذ والتقویم

) ٨٥(والتقني لـ  طالب وطالبة بالجامعة لتقییم األداء التدریسي والشخصي) ١٢٩٩(
عضو هیئة تدریس بالجامعة وتوصلت نتائج الدراسة إلى وجود فروق دالة إحصائیة 
بین أعضاء هیئة التدریس الملتحقین ببرامج عماد التطویر المهارات وغیر الملتحقین 
وذلك من وجهة نظر الطالب والطالبات في كل من المهارات التدریسیة والشخصیة 

ن، بینما لم توجد فروق بینهما في المهارات التقنیة، ووجود وذلك لصالح الملتحقی
فروق دالة إحصائیة بین أعضاء هیئة التدریس الذین حصلوا على دورة واحدة، 
واللذین حصلوا على عدة دورات وذلك لصالح الذین حصلوا على عدد الدورات 

 التدریس في وقد أوصت الدراسة على عقد دورات تدریبیة لتنمیة أعضاء هیئة، األكثر
  . المتنوعة مثل التعلم التعاوني والمناقشات واالستقصاءدریسالتاستخدام أسالیب 

 واقع بهدف التعرف على) ٢٠٠٩( دراسة عام دعاء أحمد الحسبان،أجرت 
ممارسة أعضاء الهیئة التدریسیة في كلیة األمیرة عالیة الجامعیة ألسالیب التدریس 

روني في العملیة التعلیمیة وذلك من خالل درجة استخدام الفعالة لتقنیات التعلیم االلكت
أعضاء هیئة التدریس لهذه التقنیات في العملیة التعلیمیة، ومدى مشاركتهم في دورات 
تدریبیة سابقة في هذا المجال والصعوبات التي تعیق استخدامها، ولتحقیق ذلك قامت 

عضو، ) ١٣٠(یقها على فقرة، وتم تطب) ١٦(الباحثة بإعداد استبانة مكونة من 
وأشارت النتائج إلى أن معدل االستخدام العام لتقنیات المعلومات واالتصال لدى 

 منهم قد سبق لهم االلتحاق ً قلیالًاا، وعدد)ا نسبیًأعضاء هیئة التدریس یعد منخفض
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بدورات في هذا المجال، وقد أوصت الدراسة بإعداد برامج ألعضاء هیئة التدریس 
تهم وتدریبهم على ممارسة التعلیم االلكتروني كأحد أسالیب التعلم لتطویر خبرا

  .الجامعي الحدیثة
استهدفت ) ٢٠٠٩( دراسة عام هشام فتحي، وعبید أحمد یحي جاد الرب،أجرى 

 جودة الخدمة التدریبیة المقدمة من خالل برامج تنمیة أعضاء ىالوقوف على مستو
اوني أعضاء هیئة التدریس، وكذلك اقتراح هیئة التدریس والقیادات الموجهة لفئة مع

نموذج لقیاس الخدمة التدریبیة باستخدام النماذج البنائیة الخطیة، وتكونت مجموعة 
عضو، وباستخدام أسلوب نمذجة العالقات البنائیة الخطیة ) ١٨٢(الدراسة من 

ٕتوصلت الدراسة إلى مالئمة النموذج وامكانیة استخدامه في قیاس جودة الخدمات 
  .التربویة

تعرف دور التدریب بهدف ) ٢٠٠٩(دراسة عام فاطمة أنور   السید،أجرت
األكادیمي في تنمیة القدرات التدریسیة للمعلم الجامعي بجامعة الفیوم بمص، حیث 
قامت الباحثة بإعداد مقیاس القدرات التدریسیة للمعلم الجامعي والمكون من ستة 

مقررات الدراسیة، واستخدام التكنولوجیا في وتصمیم ال إدارة المحاضرة، "أبعاد هي
وتنوع أسالیب التعلم،وتصمیم معاییر تقییم  واستخدام طرق تدریس مختلفة، التعلیم،
مفردة، وتم تطبیق المقیاس على معظم ) ١٠٢( وبلغ مفردات  المقیاس ،"الطالب

ج ، وأشارت النتائاًعضو) ١١١(أعضاء هیئة التدریس بالجامعة التي بلغ عددهم 
على انخفاض أثر التدریب األكادیمي في تنمیة قدرة المعلم الجامعي على إدارة 
المحاضرة، بینما كان هناك تغیر إیجابي متوسط  في قدرات المعلم الجامعي علي 

تصمیم المقررات الدراسیة، واستخدام التكنولوجیا في  "كل من األبعاد الخمس األخرى
وتصمیم معاییر تقییم  وتنوع أسالیب التعلم، ة،التعلیم، واستخدام طرق تدریس مختلف

  .الطالب
 تقییم األداء الجامعي  بهدف) ٢٠٠٨( دراسة عام رائد حسین الحجاز،أجرى 

من وجهة نظر أعضاء الهیئة التدریسیة في جامعة األقصى في ضوء مفهوم إدارة 
 ةلى سبعفقرة موزعة ع) ٤٠(الجودة الشاملة، وقد استخدم الباحث استبانة مكون من 

والتخطیط االستراتیجي، الطلبة، المعلومات، الموارد البشریة،  القیادة،(مجاالت هي 
، وأشارت اًعضو) ١٢٣( ، وتم تطبیق االستبانة على)إدارة العملیات، نتائج العمل
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النتائج إلى أن المستوى العام لألداء الجامعي لم یصل للمستوى االفتراضي وهو 
 باالهتمام بعضو هیئة التدریس فیما یتعلق بالمناهج ، وقد أوصت الدراسة)٪٦٠(

  .الدراسیة وأسالیب التدریس الجامعي كأحد متطلبات الجودة
 الكشف عن بهدف) ٢٠٠٦( دراسة عام عبد الرازق، وفاء محمودأجرى 

اتجاهات أعضاء هیئة التدریس بكلیة التربیة جامعة الملك سعود نحو أسالیب وطرق 
مفردة ) ٢٤(مت الباحثة بإعداد مقیاس الدراسة المكون منتقویم أدائهم، حیث قا

تقویم الطالب، التقویم "متمثلة في أربع محاور وهي اتجاه عضو هیئة التدریس نحو 
 لعضو هیئة التدریس، وتم تطبیق "الذاتي، تقویم الزمالء، وتقویم الرؤساء أو اإلداریین

مجموعة الدراسة على أهمیة ، وأشارت النتائج إلى إجماع اًعضو) ٩٢(المقیاس على
وحیویة أسالیب تقویم أداء عضو هیئة التدریس، واحتلت طریقة تقویم الرؤساء، 
وطریقة التقویم الذاتي، وطریقة تقویم الطالب لعضو هیئة التدریس المراتب األولى 
من وجهة نظر مجموعة الدراسة، بینما احتلت طریقة تقویم الزمالء لعضو هیئة 

ة األخیرة من وجهة نظرهم، وقد أوصت الدراسة على ضرورة عمل التدریس المرتب
 الحدیثة في التعلیم دریسالتدورات تدریبیة لتدریب عضو هیئة التدریس على أسالیب 

  .الجامعي
  :التعلیق على الدراسات السابقة

ًمن خالل استعراض الدراسات السابقة یالحظ أن هناك اتفاقا بین الدراسات على  -١
تعرف مدى امتالك عضو هیئة التدریس بالجامعات للكفایات ورة أهمیة وضر

، )٢٠١٦(التدریبیة الالزم للقیام بدوره بأسلوب علمي مثل دراسة العصیمي، نورة 
سواء داخل المملكة ) ٢٠١٥(، ودراسة العتیبي، سارة )٢٠١٦(وعالونه، مروان 

 .العربیة السعودیة أو خارجها
ین للتعرف على االحتیاجات التدریبیة لدى هناك اهتمام واضح من السادة الباحث -٢

 .أعضاء هیئة التدریس بالجامعات المختلفة
أن ) ٢٠١٥(والعتیبي، سارة ) ٢٠١٦(اتفقت دراسة كل من العصیمي، نورة  -٣

أعضاء هیئة التدریس في حاجة للتدریب على بعض الكفایات مثل إعداد 
لمحاضرة، وتحدید المحاضرة وتنفیذها، وتنظیم المحتوى، والتنفیذ الفعال ل

 .األنشطةاألهداف، وتصمیم 
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ودراسة آل ودیان، ) ٢٠١٢(اختلفت نتائج دراسة كل من عبد العزیز، محمد -٤
في نتائجهم فیما یتعلق بالكفاءات المهنیة والشخصیة واألكادیمیة ) ٢٠١٥(شارع 

التي یتمتع بها عضو هیئة التدریس وقد یرجع االختالف إلى طبیعة العینة 
، وكذلك للظروف المحیطة بعضو هیئة التدریس في )مصر والمملكة(المختارة 
 .كل مكان

ودراسة ) ٢٠١٥(الشویفات، أشجان، وأبو النادي، هالة اتفقت نتائج دراسة  -٥
 عضو هیئة التدریس امتالكعلى ) ٢٠١٤(الخلیف، ملك، والشنقیطي، امامه 

 .فعالفي جامعة حائل والحدود الشمالیة لبعض استراتیجیات التدریس ال
 لدى دریسالت لم تجرى دراسة تستهدف رصد أسالیب الباحثینفي حدود علم  -٦

 لعضو دریسالت أسالیبأعضاء هیئة التدریس، والتعرف على أنسب وأفضل 
  .هیئة التدریس بالجامعات السعودیة، وتقدیم برنامج تدریبي لهم

  :إجراءات الدراسة
  :منهج الدراسة

من اإلجراءات  مجموعة على قائم منهج هوو الوصفي، المنهج الباحثون استخدم
وتحلیلها  ومعالجتها وتصنیفها والبیانات، الحقائق جمع على تعتمد التي البحثیة

ًتحلیال كافیا ودقیقا ً  الظاهرة عن تعمیمات أو نتائج إلى والوصول داللتها، الستخالص ً
  .هذا البحث مثل إلجراء األنسب هو المنهج هذا محل الدراسة، حیث إن

  :جتمع البحثم
 جامعة في التدریسي العاملین هیئة أعضاء جمیع من الدراسة هذه مجتمع َّتشكل

 ِّالدراسي العام خالل وذلك تدریس، هیئة عضو) ٧٨٧( عددهم الباحة والبالغ
 .الجامعة كلیات مختلف على ه موزعین١٤٣٥/١٤٣٦

 سبح الدراسة، مجتمع في التدریس هیئة أعضاء یوضح توزیع) ١( والجدول
  .تخصصات الكلیات
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٢٦

  أعضاء هیئة التدریس عدد )١(جدول 
  تخصصات الكلیات  حسبالذین تم تطبیق االستبانة علیهم

عضاء هیئة أعدد 
 الكلیة  م التدریس

 إناث ذكور
 المجموع

 ٤١ ــــــــــــــ ٤١ الطب .١
 ١٤ ــــــــــــــ ١٤ الصیدلة .٢
ات  .٣

كلی
ال

بیة
الط

 

طبیقیةالعلوم الطبیة الت  ٤٦ ٢٠ ٢٦ 
 ٦٥ ــــــــــــــ ٦٥ الهندسة .٤
 ١٧ ١ ١٦ علوم الحاسب وتقنیة المعلومات .٥
ات  .٦

كلی
ال

میة
العل

 

لعلوما  ٨٥ ١٧ ٦٨ 
 ١١٩ ٢٩ ٩٠ التربیة .٧
 ٤٩ ١٣ ٣٦ العلوم المالیة واإلداریة .٨
 ٥٥ ١٤ ٤١ اآلداب والعلوم اإلنسانیة .٩

واهالعلوم واآلداب بالمخ .١٠  ٨٧ ٢٥ ٦٢ 
 ٨٥ ٢٢ ٦٣ العلوم واآلداب ببلجرشي .١١
 ٩٧ ٢٨ ٦٩ العلوم واآلداب بالمندق .١٢
١٣. 

ویة
ترب

ت ال
كلیا

 ال
قلوةالعلوم واآلداب ب  ٢٧ ٨ ١٩ 

 ٧٨٧ ١٧٧ ٦١٠  مجتمع البحثإجمالي
  :عینة الدراسة

 حجم بلغ الطبقیة، إذ العمدیة بالطریقة البحث مجتمع اختار الباحثون عینة
 دریسالت أسالیب استبانة توزیع تدریس، وتم هیئة عضو )٧٨٧(عینة البحث 

 العاملین التدریس هیئة  علي جمیع أعضاءالقاعات الدراسیة الجامعي المتبعة داخل
استبانة،  )١٨٣( الفاقد وكان الباحة علي مختلف تخصصات الكلیات، بكلیات جامعة

معي المتبعة  الجادریسالتاستبانة أسالیب العینة النهائیة التي أجابت عن  تمثلت وقد
 أعضاء عدد من) ٪٧٧(استبانه بنسبة مئویة بلغت ) ٦٠٤( داخل القاعات الدراسیة

  .الباحة علي مختلف تخصصات الكلیات جامعة في العاملین التدریس هیئة
استبانة العینة النهائیة التي أجابت عن  یوضح توزیع) ٢(رقم  والجدول

  . تخصصات الكلیات حسب ،یة الجامعي المتبعة داخل القاعات الدراسدریسالت
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٢٧

 التدریسعدد أعضاء هیئة التدریس التي أجابت عن استبانة أسالیب  )٢( الجدول
   تخصصات الكلیات  المتبعة داخل القاعات الدراسیة حسب  الجامعي 

 هیئة أعضاءعدد 
 الكلیة م التدریس

 إناث ذكور
 المجموع

ــــــــــــــــــــــــــ ٣٣ الطب .١  ٣٣ 
ـــــــــــــــــــــــــ ٧ الصیدلة .٢  ٧ـ 
ات  .٣

كلی
ال

بیة
الط

 

 ٢٨ ١٦ ١٢ العلوم الطبیة التطبیقیة
ـــــــــــــــــــــــــ ٥٨ الهندسة .٤  ٥٨ـ 
ـــــــــــــــــــــــــ ١٠ علوم الحاسب وتقنیة المعلومات .٥  ١٠ـ 
ات  .٦

كلی
ال

میة
العل

 

 ٦٩ ١٤ ٥٥ للعلوم
یةالترب .٧  ١٠٠ ٢٠ ٨٠ 
 ٣٨ ٨ ٣٠ العلوم المالیة واإلداریة .٨
 ٣٧ ٧ ٣٠ اآلداب والعلوم اإلنسانیة .٩

 ٨٠ ٢٥ ٥٥ العلوم واآلداب بالمخواه .١٠
 ٨٢ ١٨ ٦٤ العلوم واآلداب ببلجرشي .١١
 ٤٣ ٨ ٣٥ العلوم واآلداب بالمندق .١٢
١٣. 

ویة
ترب

ت ال
كلیا

 ال

قلوةالعلوم واآلداب ب  ١٩ ٧ ١٢ 
عدد عینة الدراسة اجمالى  ٦٠٤ ١٢٣ ٤٨١ 

  بالكلیات الطببیةأعضاء هیئة التدریسیوضح عدد ) ١(الشكل رقم 
  .الذین تم تطبیق االستبانة علیهمالباحة  بجامعة

  
  )١(الشكل 

   بجامعة  بالكلیات الطببیةأعضاء هیئة التدریسعدد 
  الذین تم تطبیق االستبانة علیهمالباحة 
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٢٨

الذین الباحة  بجامعة  بالكلیات العلمیةأعضاء هیئة التدریسعدد ) ٢(الشكل 
  .تم تطبیق االستبانة علیهم

  
  )٢(الشكل 

   الذین تم تطبیق االستبانة علیهمالباحة  بجامعة  بالكلیات العلمیةأعضاء هیئة التدریس
 بجامعة  بالكلیات التربویةأعضاء هیئة التدریسیوضح عدد ) ٣(الشكل 

  .الذین تم تطبیق االستبانة علیهمالباحة 

  
  ) ٣(الشكل 

  بجامعة  بالكلیات التربویةأعضاء هیئة التدریسعدد 
  الذین تم تطبیق االستبانة علیهمالباحة 
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٢٩

  : الدراسةأدوات
  :إعداد استبانة أسالیب التعلم الجامعي المتبعة داخل القاعات الدراسیة

 :مصادر اشتقاق االستبانة .١
   :قام الباحثون باشتقاق قائمة االستبانة من خالل

 .علیم الجامعي في المملكة العربیة السعودیةتأهداف وفلسفة ال   .أ 
 .علیم الجامعيتالدراسات العربیة واألجنبیة التي اهتمت بال  .ب 
 . الجامعيدریسالتاإلطار النظري والمشروعات التي اهتمت بأسالیب   .ج 
 .خصائص وسمات الطالب الجامعي  .د 
 دریسالتاالستفادة من الكتب والمجالت العلمیة التي اهتمت بأسالیب   .ه 

  .عيالجام
 :الهدف من إعداد االستبانة .٢

  . الجامعي المتبعة داخل القاعات الدراسیةدریسالتتعرف أسالیب          
 :الصورة األولیة لالستبانه .٣

تم االستفادة من الدراسات السابقة التي اهتمت ببناء االستبانات، ووضع 
 المتبعة أسلوب من أهم األسالیب) ١٩(في صورتها األولى بحیث تتضمن  االستبانه

التعلیم الجامعي اسم األسلوب التدریسي الذي قد یتبعه عضو هیئة  عند التدریس في
الدرس، والمفهوم العلمي الخاص هذا األسلوب، خطوات  التدریس داخل قاعة

  .األسلوب
 : تقدیر درجات االستبانة .٤

 )٥(دائما یعطى لها  حیث  لتقدیر الدرجاتالتقدیر الخماسي ینتبع الباحثاوقد 
 درجات، ونادرا یعطى )٣(ا یعطى لها ً درجات، وأحیان)٤(ًرجات، وغالبا یعطي لها د

 )واحدة( درجة واحد، وال تستخدم یعطى لها درجة )٢(لها 
 :إعداد تعلیمات االستبانة .٥

 تم إعداد تعلیمات االستبانة بحیث تضمنت الهدف من االستبانة وكیفیة 
 .علیها اإلجابة

 :ةالتأكد من صدق االستبان .٦
 من الخبراء المحكمین تخصص مناهج )١٥(عدد  على ةتم عرض االستبان

مناهج وطرق بكلیة التربیة جامعة الباحة، وقسم ال ، وقسم علم النفسوطرق التدریس
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٣٠

ملحق  ةإلبداء الرأي في االستبان) ١(بكلیة التربیة جامعة عین شمس ملحق التدریس 
  :من حیث) ٢(

 . مدي أهمیتها  - أ
 .راتقلغویة للفمناسبة الصیاغة ال  - ب
  . ً تعدیل أو حذف أو إضافة ما ترونه مناسبا-جـ

جمع أالتي دریس أسالیب التخطوات  بعض تعدیل تم ینوفي ضوء آراء المحكم
وفي ضوء العصف الذهني والتعلم التعاوني والعروض العلمیة،  مثل ونعلیها المحكم

  .ذلك تم وضع االستبانه في صورتها النهائیة
 :تطبیق االستبانة .٧

 تم تطبیق االستبانة على مجموعة من السادة أعضاء هیئة التدریس بكلیات 
  . بجامعة الباحة تدریس هیئة عضو) ٧٨٧( عددهمجامعة الباحة والتي بلغ 

  :سلوب اإلحصائياأل
    .التكرارات −
    .النسبة المئویة −
    .٢مربع كا −
    .النسبیةاألهمیة  −
  .الوزن النسبي −

 –علي الحد األ= ل الفئة ة حیث أن قانون طواعتمد الباحثون علي طول الفئ
 علي ذلك وضع المعیار وبناءا ٠,٨٠ = ٥/ ١-٥= الدرجة الكلیة  / دنىاألالحد 

  :الىالت
  .ضعیف = ١,٨٠ إالى١من  −
   .حد ما ضعیف إلى = ٢,٦٠ إالى١,٨٠من  −
  .متوسط = ٣,٤٠ إالى٢,٦٠من  −
   .حد ما مناسب إلى = ٤,٢٠ إالى٣,٤٠من  −
   . مناسب =٥ إالى٤,٢٠من  −
 .حیث قام الباحثون بمقارنة المتوسط بهذا المعیار −
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٣١

  :عرض النتائج ومناقشتها
  :عرض نتائج الكلیات الطبیة -

  )٣(جدول 
  والنسبة المئویة٢التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وقیمة كا

  ة الباحةأعضاء هیئة التدریس بالكلیات الطبیة بجامع راءآالنسبیة لدرجات   واألهمیة
  )٦٨= ن (

    أسالیب التدریس  م  ال یستخدم  ًنادرا  ًأحيانا  ُغالبا  دائما
  ٪  ك  ٪  ك  ٪  ك  ٪  ك  ٪  ك

الوزن   ع  م
النسبي

األهمیة 
  النسبیة

 sig  ٢كا

  ٠,٠٠٥  ١٠,٧١  ٪٤٦  ١٥٨  ٠,٧٦٢  ٢,٣٢  ٪١٨  ١٢  ٪٣٢  ٢٢  ٪٥٠  ٣٤  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  المناقشة والحوار .١
  ٠,٠٩١ ٤,٧٩  ٪٤١ ١٣٩ ٠,٧٤٢ ٢,٠٤ ٪٢٥  ١٧ ٪٤٦  ٣١ ٪٢٩  ٢٠  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  العصف الذهني .٢
  ٠,٠٠١  ١٥,٠٣  ٪٣٦  ١٢١  ٠,٦٦٦  ١,٧٨  ٪٣٥  ٢٤  ٪٥١  ٣٥  ٪١٣  ٩  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  التعلم التعاوني .٣
  ٠,٨٠٨  ٠,٠٥٩  ٪٣٠  ١٠١  ٠,٥٠٤  ١,٤٩  ٪٥١  ٣٥  ٪٤٩  ٣٣  ــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  االكتشاف الموجه .٤
  ٠,٠٠٠  ١٩,٩٧  ٪٤١  ١٣٨  ٠,٦٤٦  ٢,٠٣  ٪١٩  ١٣  ٪٥٩  ٤٠  ٪٢٢  ١٥  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  خرائط المفاهیم .٥
  ٠,٠٠٢  ٩,٩٤  ٪٢٦  ٨٩  ٠,٤٦٥  ١,٣١  ٪٦٩  ٤٧  ٪٣١  ٢١  ــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  الرؤوس المرقمة .٦

٧. 
 – زاوج –فكر 
  شارك

  ٠,٠٠٠  ٣١,٠٩  ٪٣٠  ١٠٣  ٠,٥٣٢  ١,٥١  ٪٥٠  ٣٤  ٪٤٩  ٣٣  ٪١  ١  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ

٨. K-W-L  ٠,٠٠٠  ٣٣,٨٨  ٪٢٣  ٧٨  ٠,٣٥٧  ١,١٥  ٪٨٥  ٥٨  ٪١٥  ١٠  ــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  
  ١٠٧,٨٥٠,٠٠٠  ٪٢٢  ٧٤  ٠,٣٣٤  ١,٠٩  ٪٩٣  ٦٣  ٪٠٦  ٤  ٪١  ١  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  القیاسیة .٩

  ٠,٠١٥  ٥,٨٨  ٪٢٧  ٩٢  ٠,٤٨١  ١,٣٥  ٪٦٥  ٤٤  ٪٣٥  ٢٤  ــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  االستقراء .١٠
  ٠,٠٠٠  ٥٨,٠٩ ٪٣٦  ١٢١  ٠,٤٥٢  ١,٧٨  ٪٢٤  ١٦  ٪٧٥  ٥١  ٪١  ١  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  حل المشكالت .١١
  ٠,١٤٦  ٢,١٢  ٪٩٢  ٣١٢  ٠,٤٩٦  ٤,٥٩  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ــــــــ  ـــــــــ  ٪٤١  ٢٨  ٪٥٩  ٤٠  العروض العملیة .١٢
  ٠,٠٢٢  ٧,٦٢  ٪٧٩  ٢٦٧  ٠,٧١٩  ٣,٩٣  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ٪٢٩  ٢٠  ٪٤٩  ٣٣  ٪٢٢  ١٥  االستقصاء .١٣
  ٠,٠٠٠  ٣٦,٠٣  ٪٣٠  ١٠١  ٠,٧٦٣  ١,٤٩  ٪٦٨  ٤٦  ٪١٦  ١١  ٪١٦  ١١  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  دورة التعلم .١٤
  ٠,٠٠٢  ١٢,١٢  ٪٤٦  ١٥٨  ٠,٨٠٠  ٢,٣٢  ٪٢١  ١٤  ٪٢٦  ١٨  ٪٥٣  ٣٦  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  التدریس المصغر .١٥

١٦. 
 المتمركز التعلم
  المشكلة حول

  ٠,٧٥٦  ٠,٥٥٩  ٪٣٩  ١٣٤  ٠,٨٤٦  ١,٩٧  ٪٣٧  ٢٥  ٪٢٩  ٢٠  ٪٣٤،  ٢٣  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ

  ١٩,٠٥٩٠,٠٠٠  ٪٢٥  ٨٤  ٠,٤٢٧  ١,٢٤  ٪٧٦  ٥٢  ٪٢٤  ١٦  ــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  التعلم البنائي .١٧
  ٠,٠٧٦  ٥,١٥  ٪٣٦  ١٢١  ٠,٨٠٨  ١,٧٨  ٪٤٦  ٣١  ٪٣١  ٢١  ٪٢٤  ١٦  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  (V) الشكل ائطخر .١٨
  ٠,٠٩١ ٤,٧٩  ٪٤١ ١٣٩ ٠,٧٤٢ ٢,٠٤ ٪٢٥  ١٧ ٪٤٦  ٣١ ٪٢٩  ٢٠  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ التبادلي التعلیم .١٩

ضاء هیئة التدریس بالكلیات األهمیة النسبیة لدرجات آراء أع) ٤(الشكل 
  .الطبیة بجامعة الباحة
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  )٤(الشكل 

  ألهمیة النسبیة لدرجات آراء أعضاء هیئة التدریس بالكلیات الطبیة بجامعة الباحةا
أن قیم التكرار الستجابات آراء أعضاء ) ٤(والشكل  )٣(یتضح من جدول 

سالیب التدریسیة قید البحث في  األبالكلیات الطبیة بجامعة الباحة في هیئة التدریس
، وأن )٪٥٩-٪٢٢(، وبنسبة مئویة تراوحت بین )٤٠–١٥(، قد تراوحت من )ًدائما(

، لدرجات آراء أعضاء هیئة التدریس )ًغالبا(قیم التكرار الستجابات عینة أفراد البحث 
 من سالیب التدریسیة قید البحث، قد تراوحتبالكلیات الطبیة بجامعة الباحة في األ

، وأن قیم التكرار الستجابات )٪٤٩-٪٤١(، وبنسبة مئویة تراوحت بین )٣٣–٢٨(
، لدرجات آراء أعضاء هیئة التدریس بالكلیات الطبیة )ًأحیانا(عینة أفراد البحث 

، وبنسبة )٣٦–١( سالیب التدریسیة قید البحث، قد تراوحت بینبجامعة الباحة في األ
قیم التكرار الستجابات عینة أفراد البحث ، وأن )٪٥٣-٪١(مئویة تراوحت بین 

، لدرجات آراء أعضاء هیئة التدریس بالكلیات الطبیة بجامعة الباحة في )ًنادرا(
، وبنسبة مئویة تراوحت بین )٥١–٤(سالیب التدریسیة قید البحث، قد تراوحت بین األ
درجات ، ل)ال یستخدم(، وأن قیم التكرار الستجابات عینة أفراد البحث )٪٧٥-٪٦(
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سالیب التدریسیة قید آراء أعضاء هیئة التدریس بالكلیات الطبیة بجامعة الباحة في األ
، )٪٩٣-٪١٨(، وبنسبة مئویة تراوحت بین )٦٣–١٢(البحث، قد تراوحت بین 

وأن قیم ) ١٠٧,٨٥–٠,٠٥٩(تتراوح بین ) ٢كا(نجد أن قیمة ) ٢كا(وبالنسبة الختبار 
رجات آراء أعضاء هیئة التدریس بالكلیات الطبیة  البحث لدأفرادالمتوسطات لعینة 

) ٤,٥٩ –١,٠٩(سالیب التدریسیة قید البحث، قد تراوحت بین بجامعة الباحة في األ
  ".مناسب" و،"ضعیف"أي بین 

سلوب العروض العلمیة جاء في الترتیب األول وحققت أكما یتضح أن 
، )٣١٢(، ووزن نسبي بلغ "ًادائم"في ) ٪٥٩(ًتكرارا، ونسبة مئویة ) ٤٠( بلغ ًامجموع

، )٢,١٢(تساوي ) ٢كا(قیمة لیة، وا، وكانت نسبة ع)٪٩٢(وأهمیة نسبیة بلغت 
 وهنا عدد ١–عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,١٤٦( تساوي )sig( وقیمة

الجدولیة تساوي ) ٢كا( وقیمة )١( فدرجة الحریة تساوي )٢(التصنیفات تساوي 
مما یدل علي عدم الجدولیة ) ٢كا(قل من أالمحسوبة ) ٢كا (نأنالحظ هنا ) ٣,٨٤١(

وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق باستخدام 
 ىمستو أي) ٤,٥٩(، ومتوسط حسابي "ًغالبا"، و"ًدائما"سلوب العروض العلمیة في أ
  ".منسب"

ا، ًتكرار) ١٥(وع سلوب االستقصاء، وحقق مجمأوجاء في الترتیب الثاني 
، وأهمیة نسبیة بلغت )٢٦٧(، ووزن نسبي بلغ "ًدائما"في  )٪٢٢(ونسبة مئویة 

 تساوي )sig(وقیمة ) ٧,٦٢(تساوي ) ٢كا(ما، و حد ، وكانت نسبة عالیة إلى)٪٧٩(
 )٣( وهنا عدد التصنیفات تساوي ،١–عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٢٢(

 نأنالحظ هنا  )٥,٩٩١(الجدولیة تساوي ) ٢كا( مة وقی)٢(فدرجة الحریة تساوي 
مما یدل ان هناك فروق ذات داللة الجدولیة ) ٢كا(كبر من أالمحسوبة ) ٢كا(

سلوب االستقصاء لصالح بأإحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق 
  ".لى حد ماإمناسب "ىمستوأي ) ٣,٩٣(، ومتوسط حسابي "ًغالبا "االختیار

، سلوب التدریس المصغرأ و، المناقشة والحواراسلوب أي الترتیب الثالثوجاء ف
، "أحیانا"في ) ٪٥٣–٪٥٠(ًتكرارا، ونسبة مئویة ) ٣٦-٣٤(وحققوا مجموع یتراوح بین 

حد  ، وكانت نسبة ضعیفة إلى)٪٤٦(، وأهمیة نسبیة بلغت )١٥٨(ووزن نسبي بلغ 
) ٠,٠٠٥-٠,٠٠٢( تساوي )sig(وقیمة ) ١٢,١٢–١٠,٧١(تتراوح بین ) ٢كا(ما، و



  أسالیب التدریس الجامعي لدى أعضاء هیئة التدریس بالجامعات
  

 

٣٤

 فدرجة )٣(وهنا عدد التصنیفات تساوي ، ١–عدد التصنیفات = ودرجة الحریة 
) ٢كا(ن أ نالحظ هنا )٥,٩٩١(الجدولیة تساوي ) ٢كا(  وقیمة)٢(الحریة تساوي 

الجدولیة والتي تساوي ) ٢كا(كبر من قیمة ا وهي الجدولیة) ٢كا(كبر من أالمحسوبة 
 ذات داللة إحصائیة بین تكرارات استجابات ًان هناك فروقأ مما یدل ،)٥,٩٩١(

سلوب التدریس المصغر لصالح أسلوبي المناقشة والحوار وأالعینة فیما یتعلق ب
  ". ما)حد ضعیف إلى" ىأي مستو) ٢,٣٢(، ومتوسط حسابي "أحیانا"االختیار

، ًتكرارا) ٢٠(، وحقق مجموع العصف الذهنيسلوب أ رابعوجاء في الترتیب ال
، وأهمیة نسبیة بلغت )١٣٩(، ووزن نسبي بلغ "أحیانا"في ) ٪٢٩(ونسبة مئویة 

 )sig(وقیمة ) ٤,٧٩(تساوي ) ٢كا(ما، و حد ، وكانت نسبة ضعیفة إلى)٪٤١(
 وهنا عدد التصنیفات تساوي ،١–عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٩١(تساوي 

 نأنالحظ هنا  )٥,٩٩١(لیة تساوي الجدو) ٢كا(  وقیمة)٢( فدرجة الحریة تساوي )٣(
 مما یدل علي عدم وجود فروق ذات الجدولیة) ٢كا(المحسوبة اصغر من ) ٢كا(

 العصف الذهنيسلوب أداللة إحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق ب
 ىمستوأي ) ٢,٠٤(، ومتوسط حسابي "ال یستخدم" ،"ًنادرا" ،"أحیانا "بین االختیارات

  ".حد ما لىضعیف إ"
ًتكرارا، ) ١٥(، وحقق مجموع خرائط المفاهیمسلوب أ خامسوجاء في الترتیب ال

، وأهمیة نسبیة بلغت )١٣٨(ووزن نسبي بلغ  ،"أحیانا"في  )٪٢٢(ونسبة مئویة 
وقیمة ) ١٩,٩٧(تساوي ) ٢كا(حد ما، و ، وكانت نسبة عالیة ضعیفة إلى)٪٤١(
)sig( تساوي )وهنا عدد التصنیفات ، ١-د التصنیفات عد= ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠

 نالحظ )٥,٩٩١(الجدولیة تساوي ) ٢كا(  وقیمة)٢( فدرجة الحریة تساوي )٣(تساوي 
 ذات داللة ًان هناك فروقأمما یدل الجدولیة ) ٢كا(كبر من أالمحسوبة ) ٢كا(ن أهنا 

لصالح  خرائط المفاهیمسلوب أإحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق ب
   ".حد ما ضعیف إلى"ى مستوأي ) ٢,٠٤(، ومتوسط حسابي "ًنادرا"االختیار

سلوب التعلیم المتمركز حول المشكلة، وحقق مجموع أ ادسوجاء في الترتیب الس
، وأهمیة )١٣٤(، ووزن نسبي بلغ "أحیانا"في ) ٪٣٤(ًتكرارا، ونسبة مئویة ) ٢٣(

) ٠,٥٥٩(تساوي ) ٢كا(ما، و حد ، وكانت نسبة ضعیفة إلى)٪٣٩(نسبیة بلغت 
 وهنا عدد ،١–عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٧٥٦( تساوي )sig(وقیمة 
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الجدولیة تساوي ) ٢كا(  وقیمة)٢( فدرجة الحریة تساوي )٣(التصنیفات تساوي 
 مما یدل علي الجدولیة) ٢كا(صغر من أالمحسوبة ) ٢كا(ن أ نالحظ هنا )٥,٩٩١(

لة إحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق عدم وجود فروق ذات دال
، "یستخدم ال"،"ًنادرا" ،"أحیانا "سلوب التعلیم المتمركز حول المشكلة بین االختیاراتأب

  ".حد ما ضعیف إلى" ىمستوأي ) ١,٩٧(ومتوسط حسابي 
 حل –سالیب التعلم التعاوني حتي التاسع أ سابعالمن وجاء في الترتیب 

ًتكرارا، ونسبة ) ١٦-١(، وحققوا مجموع یتراوح بین )V(خرائط الشكل  –المشكالت 
، وأهمیة نسبیة )١٢١(، ووزن نسبي بلغ "أحیانا"في ) ٪٢٤-١(مئویة تراوحت بین 

وقیمة ) ٥٨,٠٩–٥,١٥(تتراوح بین ) ٢كا(، وكانت نسبة ضعیفة، و)٪٣٦(بلغت 
)sig( تتراوح بین )وهنا ،١-نیفات عدد التص= ودرجة الحریة ) ٠,٠٧٦–٠,٠٠٠ 

الجدولیة تساوي ) ٢كا(  وقیمة)٢( فدرجة الحریة تساوي )٣(عدد التصنیفات تساوي 
 مما یدل علي الجدولیة) ٢كا(كبر من أالمحسوبة ) ٢كا(ن أ نالحظ هنا )٥,٩٩١(

سلوبي أوجود فروق ذات داللة إحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق ب
سلوب ما بالنسبة ألأ" ًنادرا" لصالح االختیار - المشكالت حل –التعلم التعاوني 
 مما یدل الجدولیة) ٢كا(صغر من أالمحسوبة ) ٢كا(ن أنالحظ ) V(خرائط الشكل 

علي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین تكرارات استجابات العینة بین 
 ىمستو أي )١,٧٨(، ومتوسط حسابي "یستخدم ال" ،"ًنادرا" ،"أحیانا "االختیارات

  ".حد ما لىإضعیف "
) ١(، وحقق مجموع ) شارك– زاوج –فكر(سلوب أ العاشروجاء في الترتیب 

، وأهمیة نسبیة بلغت )١٠٣(، ووزن نسبي بلغ "أحیانا"في ) ٪١(ًتكرارا، ونسبة مئویة 
 تساوي )sig(وقیمة ) ٣١,٠٩(تساوي ) ٢كا(، وكانت نسبة ضعیفة، و)٪٣٠(
 )٣( وهنا عدد التصنیفات تساوي ،١- عدد التصنیفات =ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(

ن أ نالحظ هنا )٥,٩٩١(الجدولیة تساوي ) ٢كا(  وقیمة)٢(فدرجة الحریة تساوي 
 مما یدل علي وجود فروق ذات داللة الجدولیة) ٢كا(كبر من أالمحسوبة ) ٢كا(

) شارك – زاوج –فكر( سلوبأإحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق ب
  ."ضعیف" ىمستوأي ) ١,٥١(، ومتوسط حسابي "یستخدم ال"لصالح االختیار 

قد دورة التعلم، و، و االكتشاف الموجهحادي عشر أسلوباوجاء في الترتیب ال
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ًتكرارا، ) ١١( و"ًنادرا"في ) ٪٤٩(ًتكرارا، ونسبة مئویة ) ٣٣( یتراوح بین ًامجموعا حقق
، وأهمیة نسبیة بلغت )١٠١(زن نسبي بلغ وو ،"أحیانا"في ) ٪١٦(ونسبة مئویة 

 )sig( وقیمة) ٣٦,٠٣–٠,٠٥٩(تتراوح بین ) ٢كا(و ، وكانت نسبة ضعیفة،)٪٣٠(
 سلوبأ وفي ،١–عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٨٠٨–٠,٠٠٠(تتراوح بین 

) ٢كا(  وقیمة)٢( فدرجة الحریة تساوي )٣(دورة التعلم عدد التصنیفات تساوي 
 ،الجدولیة) ٢كا(كبر من أالمحسوبة ) ٢كا(ن أ نالحظ هنا )٥,٩٩١(اوي الجدولیة تس

مما یدل علي وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین تكرارات استجابات العینة لصالح 
سلوب االكتشاف الموجه فدرجة الحریة تساوي ما بالنسبة ألأ" یستخدم ال"االختیار 

صغر من أالمحسوبة ) ٢كا(ن أحظ نال، و)٣,٨٤١(الجدولیة تساوي ) ٢كا( وقیمة )١(
 مما یدل علي عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین تكرارات الجدولیة) ٢كا(

أي ) ١,٤٩(، ومتوسط حسابي "ال یستخدم"،" ًنادرا"استجابات العینة بین االختیارات 
  ."ضعیف" ىمستو

ًرا، تكرا) ٢٤(سلوب االستقراء، وحقق مجموع أ عشر ثانيوجاء في الترتیب ال
، وأهمیة نسبیة بلغت )٩٢(، ووزن نسبي بلغ "ًنادرا"في  )٪٣٥(ونسبة مئویة 

 تساوي )sig(وقیمة ) ٥,٨٨(تساوي ) ٢كا(، وكانت نسبة ضعیفة، و)٪٢٧(
 )٢( وهنا عدد التصنیفات تساوي ،١–عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠١٥(

ن أ نالحظ هنا )٣,٨٤١( الجدولیة تساوي) ٢كا(  وقیمة)١(فدرجة الحریة تساوي 
 ذات داللة ًان هناك فروقأمما یدل الجدولیة ) ٢كا(كبر من أالمحسوبة ) ٢كا(

سلوب االستقراء لصالح أإحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق ب
   ."ضعیف" ىمستوأي ) ١,٣٥(، ومتوسط حسابي "یستخدم ال"االختیار

) ٢١(لرؤوس المرقمة، وحقق مجموع سلوب اأ عشر ثالثوجاء في الترتیب ال
، وأهمیة نسبیة بلغت )٨٩(، ووزن نسبي بلغ "ًنادرا"في  )٪٣١(ًتكرارا، ونسبة مئویة 

 تساوي )sig(وقیمة ) ٩,٩٤(تساوي ) ٢كا(، وكانت نسبة ضعیفة، و)٪٢٦(
 )٢( وهنا عدد التصنیفات تساوي ،١–عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٢(

ن أ نالحظ هنا )٣,٨٤١(الجدولیة تساوي ) ٢كا(  وقیمة)١(ساوي فدرجة الحریة ت
ن هناك فروق ذات داللة أمما یدل  ،الجدولیة) ٢كا(كبر من أالمحسوبة ) ٢كا(

سلوب الرؤوس المرقمة لصالح أإحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق ب
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   ."فضعی" ىمستوأي ) ١,٣١(، ومتوسط حسابي "یستخدم ال"االختیار
) ١٨(، وحقق مجموع التعلیم التبادليسلوب أ عشر رابعوجاء في الترتیب ال

، وأهمیة نسبیة بلغت )٨٦(، ووزن نسبي بلغ "ًنادرا" في )٪٢٦(ًتكرارا، ونسبة مئویة 
 تساوي )sig(وقیمة ) ١٥,٠٦(تساوي ) ٢كا(، وكانت نسبة ضعیفة، و)٪٢٥(
 )٢(هنا عدد التصنیفات تساوي  و،١–عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(

ن أ نالحظ هنا )٣,٨٤١(الجدولیة تساوي ) ٢كا(  وقیمة)١(فدرجة الحریة تساوي 
 ذات داللة ًان هناك فروقأمما یدل  ،الجدولیة) ٢كا(كبر من أالمحسوبة ) ٢كا(

 لصالح التعلم التبادليسلوب أإحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق ب
   ."ضعیف" ىمستوأي ) ١,٢٦(، ومتوسط حسابي "یستخدم ال"االختیار

) ١٦(، وحقق مجموع التعلیم البنائيسلوب أ عشر خامسوجاء في الترتیب ال
، وأهمیة نسبیة بلغت )٨٤(، ووزن نسبي بلغ "ًنادرا"في  )٪٢٤(ًتكرارا، ونسبة مئویة 

وي  تسا)sig(وقیمة ) ١٩,٠٥٩(تساوي ) ٢كا(وكانت نسبة ضعیفة، و ،)٪٢٥(
 )٢( وهنا عدد التصنیفات تساوي ،١–عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(

ن أ نالحظ هنا )٣,٨٤١(الجدولیة تساوي ) ٢كا(  وقیمة)١(فدرجة الحریة تساوي 
 ذات داللة ان هناك فروقأمما یدل  ،الجدولیة) ٢كا(كبر من أالمحسوبة ) ٢كا(

  لصالحالتعلیم البنائيسلوب أیتعلق بإحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما 
  ."ضعیف" ىأي مستو) ١,٢٤(، ومتوسط حسابي "یستخدم ال"االختیار

) ١٠(، وحقق مجموع K-W-Lسلوب أ عشر سادسوجاء في الترتیب ال
، وأهمیة نسبیة بلغت )٧٨(، ووزن نسبي بلغ "ًنادرا"في  )٪١٥(ًتكرارا، ونسبة مئویة 

 تساوي )sig(وقیمة ) ٣٣,٨٨(تساوي ) ٢كا(، وكانت نسبة ضعیفة، و)٪٢٣(
 )٢( وهنا عدد التصنیفات تساوي ،١–عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(

ن أ نالحظ هنا )٣,٨٤١(الجدولیة تساوي ) ٢كا(  وقیمة)١(فدرجة الحریة تساوي 
 ذات داللة ًامما یدل ان هناك فروقالجدولیة ) ٢كا(كبر من أالمحسوبة ) ٢كا(

 لصالح K-W-Lسلوب أین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق بإحصائیة ب
  ."ضعیف" ىمستوأي ) ١,١٥(، ومتوسط حسابي "یستخدم ال"االختیار

ًتكرارا، ) ١(سلوب القیاسیة، وحقق مجموع أ عشر سابعوجاء في الترتیب ال
 ،)٪٢٢(، وأهمیة نسبیة بلغت )٧٤(ووزن نسبي بلغ  ،"أحیانا"في  )٪١(ونسبة مئویة 
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) ٠,٠٠٠(تساوي ) sig(وقیمة ) ١٠٧,٨٥(تساوي ) ٢كا(وكانت نسبة ضعیفة، و
 فدرجة )٣( وهنا عدد التصنیفات تساوي ،١–عدد التصنیفات = ودرجة الحریة 
) ٢كا(ن أنالحظ هنا ) ٥,٩٩١(الجدولیة تساوي ) ٢كا(  وقیمة)٢(الحریة تساوي 

 ذات داللة إحصائیة بین ًاوقن هناك فرأالجدولیة مما یدل ) ٢كا(كبر من أالمحسوبة 
، "یستخدم ال"سلوب القیاسیة لصالح االختیارأتكرارات استجابات العینة فیما یتعلق ب

  ."ضعیف" ىمستوأي ) ١,٠٩(ومتوسط حسابي 
  :مناقشة نتائج الكلیات الطبیة −

أن أعضاء هیئة التدریس بالكلیات الطبیة  لىویعزي الباحثون هذه النتائج إ
ستراتیجیة العروض العملیة بنسبة كبیرة والتي تتمثل في عروض یفضلون استخدام ا

 لما لها من ممیزات تساعد العضو ةالتوضیحیواألفالم ) Power Point(البوربوینت 
على توضیح األشیاء الغامضة والدقیقة التي ال تستطیع الطالب إدراك مثل أجزاء 

عمل أعضاء الجسم في الجسم الدقیقة واألعضاء المتناهیة في الصغر ودینامیكة 
تناسق بدیع یؤكد قدرة اهللا سبحانه وتعالى، وقد أكد العدید من أعضاء هیئة التدریس 

 التي یجب تدریب عضو هیئة دریسالتأن العروض العلمیة من أفضل أسالیب 
  .التدریس علیها

 سلوبأ االستقصاء جاء في المرتبة الثانیة حیث إنه سلوبأكما یتضح أن 
دام مواقف تعلیمیة منظمة ومخططة تثیر عقول وتفكیر الطالب یعتمد على استخ

وتهیئ الفرص أمامهم من خالل محتوى المادة التعلیمیة لممارسة طرق العلم وعملیاته 
وقیامهم بخطوات وأداءات محددة سوا كانت عملیات عقلیة نظریة أو عملیة تطبیقیة 

  .بهدف الوصول إلى نتائج معینة
ثة أسلوبا المناقشة والحوار والتدریس المصغر ونجد أن وجاء في المرتبة الثال

هذین األسلوبین یتبعه كثیر من أعضاء هیئة التدریس أثناء المحاضرات، ویؤكد 
دریس الت یستخدم مع معظم أسالیب سلوبأالتربویون بأن أسلوب الحوار والمناقشة، 

ى الملح، لذا ، ویطلق علیه الملح في الطعام ألن معظم األطعمة تحتوي علاألخرى
 المفضلة في التدریس، والتدریس المصغر هو سالیباألكان في المقدمة ومن ضمن 

جزء أساسي في الكلیات العملیة حیث یقوم الطالب بإجراء بعض األنشطة المرتبطة 
بالتخصص الطبي ثم یقوم عضو هیئة التدریس والطالب  بتقییم العمل والكشف عن 
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  .داء من خالل ذلكنقاط الضعف والقوة وتحسین األ
 العصف الذهني جاء في المرتبة الرابعة ویظهر هنا أهمیة سلوبأونجد أن 

االستقصاء في الكلیات الطبیة حیث یستخدمها عضو هیئة التدریس لتدریب الطالب 
على وضع جمیع األسباب التي تؤدي لحدوث الظاهرة موضع البحث والدراسة، 

  .ع الظاهرة واكتشافهاوكذلك طرح الحلول المختلفة للتعامل م
من ضمن في المرتبة الخامسة ) (V وتأتي خرائط المفاهیم وخرائط الشكل

 التي یستخدمها ویفضلها عضو هیئة التدریس لكون أنها توضح العالقات سالیباأل
بین الموضوعات الرئیسة والموضوعات الفرعیة وبخاصة في الجوانب الطبیة 

  .والعملیة
لم التعاوني فقد جاء في المرتبة السادسة حیث إن أما بالنسبة ألسلوب التع

الجانب العملي في كلیات الطب والصیدلة یحتاج إلى التعاون بین الطالب في إجراء 
البحوث أو الجانب العملي لذا أكد أعضاء هیئة التدریس بهذه الكلیات على 

  .استخدامه وتفضیله كأسلوب للتعلیم
ركز حول المشكلة وحل المشكالت حیث إنها  مثل التعلیم المتمسالیباألوتتوالى 

من أسالیب التعلم التى یستخدمها عضو هیئة التدریس لتدریب الطالب على التعامل 
 حل المشكالت للوصول إلى سلوبأمع الحاالت المرضیة التي ستقابلهم وأستخدم 

  .األسباب الحقیقة
واالكتشاف ، ) شارك– زاوج –فكر(مثل  سالیباألویأتي بعد ذلك العدید من 

  .التي یفضل استخدامها ولكن بدرجة أقل ویرجع ذلك لطبیعة الكلیات الطبیةالموجه 
 مثل االستقراء والرؤوس المرقمة ودورة التعلم سالیباألفي حین نجد أن بعض 

، وقد یرجع ذلك قلیلةوالتعلم التبادلي والتعلیم البنائي والقیاسیة كان استخدامها بدرجة 
 ئة التدریس بالكلیات الطبیة لهذه األسالیب، وقد تم شرح هذهلعدم معرفة عضو هی

  . لألعضاء أثناء تطبیق االستبانةسالیباأل
 حیث إن األعضاء ال یعرفون عنه األخیرة في المرتبة K.W.L سلوبأویأتي 

  .ًشیئا وقد تم توضیحها لهم أثناء اللقاء
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  :عرض نتائج الكلیات العلمیة -
  )٤(جدول 

  والنسبة المئویة واألهمیة٢سط الحسابي واالنحراف المعیاري وقیمة كاالتكرارات والمتو
  أعضاء هیئة التدریس بالكلیات العلمیة بجامعة الباحة النسبیة لدرجات آراء

  )١٣٧= ن (
    أسالیب التدریس  م  ال یستخدم  ًنادرا  ”أحيانا“  ُغالبا  دائما

  ٪  ك  ٪  ك  ٪  ك  ٪  ك  ٪  ك
الوزن   ع  م

النسبي
األهمیة 
 sig  ٢كا  النسبیة

  ٠,٠٠٠  ٢٠,٣٤  ٪٤٦  ٣١٧  ٠,٧٦٤  ٢,٣١٣  ٪١٨  ٢٥  ٪٣٢  ٤٤  ٪٥٠  ٦٨  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  المناقشة والحوار .١
  ٠,٥٧٤  ١,١١  ٪٤١  ٢٨٤  ٠,٨١٩  ٢,٠٧٢  ٪٣٠  ٤١  ٪٣٣  ٤٥  ٪٣٧  ٥١  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  العصف الذهني .٢
  ٠,٠٠٢  ١٢,٦٧  ٪٤٢ ٢٩٠  ٠,٧٢٨ ٢,١١٦ ٪٢١  ٢٩  ٪٤٦  ٦٣ ٪٣٣  ٤٥  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  التعلم التعاوني .٣
  ٠,٠٠٠  ١٠٣,٣٧  ٪٣٥  ٢٣٩  ٠,٤٧٠  ١,٧٤٤  ٪٢٧  ٣٧  ٪٧٢  ٩٨  ٪١  ٢  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  االكتشاف الموجه .٤
  ٠,٠٠٠  ٢١,٩١  ٪٤٦  ٣١٨  ٠,٧٧٥  ٢,٣٢١  ٪١٩  ٢٦  ٪٣٠  ٤١  ٪٥١  ٧٠  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  خرائط المفاهیم .٥
  ٠,٠٠١  ١١,١٠  ٪٢٧  ١٨٦  ٠,٤٨١  ١,٣٥٧  ٪٦٤  ٨٨  ٪٣٦  ٤٩  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  الرؤوس المرقمة .٦

٧. 
 – زاوج –فكر 
  ٠,٠٠٠  ٦٢,٦٤  ٪٣٠  ٢٠٨  ٠,٥٣٠  ١,٥١٨  ٪٥٠  ٦٨  ٪٤٨  ٦٧  ٪١  ٢  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  شارك

٨. K-W-L  ٠,٠٠٠  ٧١,٥٤  ٪٢٣  ١٥٦  ٠,٣٤٦  ١,١٣٨  ٪٨٦  ١١٨  ٪١٤  ١٩  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  
  ٠,٢٠٠  ١,٦٤  ٪٣١  ٢١٣  ٠,٤٩٨  ١,٥٥٤  ٪٤٤  ٦١  ٪٥٦  ٧٦  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  القیاسیة .٩

  ٠,٠٠٠  ٢٥,٥٩  ٪٣٦  ٢٤٥  ٠,٦٧٩  ١,٧٨٨  ٪٣٦  ٤٩  ٪٤٩  ٦٨  ٪١٥  ٢٠  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  االستقراء .١٠
  ٠,٠٠٠  ٣١,١١  ٪٤١  ٢٨٣  ٠,٦٦٦  ٢,٠٦٥  ٪١٩  ٢٦  ٪٥٦  ٧٦  ٪٢٥  ٣٥  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  حل المشكالت .١١
  ٠,٠٠٠  ٣٨,٩٩  ٪٧٩  ٥٤٣  ٠,٦٤٦  ٣,٩٦٣  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ٪٢٣  ٣١  ٪٥٨  ٨٠  ٪١٩  ٢٦  العروض العملیة .١٢
  ٠,٠٠٠  ١٣,٥٠  ٪٩٣  ٦٣٨  ٠,٤٧٦  ٤,٦٥٦  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ٪٣٤  ٤٧  ٪٦٦  ٩٠  االستقصاء .١٣
  ٠,٠٠٠  ٥٨,٩٦  ٪٣١  ٢١٢  ٠,٧٩٤  ١,٥٤٧  ٪٦٤  ٨٨  ٪١٧  ٢٣  ٪١٩  ٢٦  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  دورة التعلم .١٤
  ٠,٠٠٨  ٧,٠٢  ٪٢٨  ١٩٠  ٠,٤٨٨  ١,٣٨٦  ٪٦١  ٨٤  ٪٣٩  ٥٣  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  التدریس المصغر .١٥

١٦. 
 المتمركز التعلم
  ٠,٠٠٠  ٣٠,٨٤  ٪٢٥  ١٧٣  ٠,٤٤١  ١,٢٦٢  ٪٧٤  ١٠١  ٪٢٦  ٣٦  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  المشكلة حول

  ٠,٠٠٠  ٢٨,٩٧  ٪٢٥  ١٧٤  ٠,٤٤٥  ١,٢٧٠  ٪٧٣  ١٠٠  ٪٢٧  ٣٧  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  التعلم البنائي .١٧
  ٠,٠٠٢  ١٢,٩٨  ٪٣٦  ٢٤٩  ٠,٨٥٩  ١,٨١٧  ٪٤٨  ٦٥  ٪٢٣  ٣٢  ٪٢٩  ٤٠  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  (V) الشكل خرائط .١٨
  ٠,٠٠٠  ٢٢٨,٢٨  ٪٢١  ١٤٧  ٠,٣١٢  ١,٠٧٣  ٪٩٤  ١٢٩  ٪٤  ٦  ٪١  ٢  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ التبادلي التعلیم .١٩

ء هیئة التدریس بالكلیات األهمیة النسبیة لدرجات آراء أعضا) ٥(الشكل 
  .بجامعة الباحة العلمیة
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٤١

  
  )٥(الشكل 

  رجات آراء أعضاء هیئة التدریس بالكلیات العلمیة بجامعة الباحةاألهمیة النسبیة لد
أن قیم التكرار الستجابات آراء أعضاء ) ٥(لوالشك )٣ (یتضح من جدول

 التدریسیة قید البحث في سالیباألالتدریس بالكلیات العلمیة بجامعة الباحة في  هیئة
، وأن قیم )٪٦٦-٪١٩(، وبنسبة مئویة تتراوح بین )٩٠-٢٦(، تتراوح بین "ًدائما"

، لدرجات آراء أعضاء هیئة التدریس "ًغالبا"التكرار الستجابات عینة أفراد البحث 
-٤٧( التدریسیة قید البحث، تتراوح بین سالیباأل بالكلیات الطبیة بجامعة الباحة في

، وأن قیم التكرار الستجابات عینة أفراد )٪٥٨-٣٤(، وبنسبة مئویة تساوي )٨٠
، لدرجات آراء أعضاء هیئة التدریس بالكلیات الطبیة بجامعة الباحة "أحیانا"البحث 

، وبنسبة مئویة تراوحت )٧٠-٢( التدریسیة قید البحث، قد تراوحت بین سالیباألفي 
ً، وأن قیم التكرار الستجابات عینة أفراد البحث نادرا، لدرجات آراء )٪٥١-٪١(بین 

 التدریسیة قید سالیباأل بجامعة الباحة في أعضاء هیئة التدریس بالكلیات الطبیة
، وأن قیم )٪٧٢-٪٤(، وبنسبة مئویة تراوحت بین )٩٨- ٦(البحث، قد تراوحت بین 

التكرار الستجابات عینة أفراد البحث ال یستخدم، لدرجات آراء أعضاء هیئة التدریس 
راوحت بین  التدریسیة قید البحث، قد تسالیب األبالكلیات الطبیة بجامعة الباحة في

نجد ) ٢كا(، وبالنسبة الختبار )٪٩٤-٪١٨(، وبنسبة مئویة تراوحت بین )١٢٩-٢٥(
فراد البحث أوأن قیم المتوسطات لعینة ) ٢٢٨,٢٨- ١,١١(تتراوح بین ) ٢كا(أن قیمة 
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٤٢

 سالیباأللدرجات آراء أعضاء هیئة التدریس بالكلیات الطبیة بجامعة الباحة في 
 و "ضعیف"أي بین ) ٤,٦٥٦-١,٠٧٣(اوحت بین التدریسیة قید البحث، قد تر

  ."مناسب"
 بلغ ًا االستقصاء جاء في الترتیب األول وحقق مجموعسلوبأكما یتضح أن 

، وأهمیة )٦٣٨(، ووزن نسبي بلغ "ًدائما" في) ٪٦٦(ًتكرارا، ونسبة مئویة ) ٩٠(
 )sig(، وقیمة )١٣,٥٠(تساوي ) ٢كا(لیة، وا، وكانت نسبة ع)٪٩٣(نسبیة بلغت 

وهنا عدد التصنیفات تساوي ، ١-عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(تساوي 
نالحظ هنا ان ) ٣,٨٤١(الجدولیة تساوي ) ٢كا( وقیمة )١( فدرجة الحریة تساوي )٢(
مما یدل علي وجود فروق ذات داللة الجدولیة ) ٢كا( من كبرأالمحسوبة ) ٢كا(

ما یتعلق باستخدام االستقصاء لصالح إحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فی
  ."مناسب" ىمستوأي ) ٤,٦٥٦(، ومتوسط حسابي ”ًدائما“

ًتكرارا، ) ٢٦(یة، وحقق مجموع م العروض العلسلوبأوجاء في الترتیب الثاني 
، وأهمیة نسبیة بلغت )٥٤٣( ووزن نسبي بلغ ،"ًدائما"في ) ٪١٩(ونسبة مئویة 

 )sig(وقیمة ) ٣٨,٩٩(تساوي ) ٢كا(، وحد ما ، وكانت نسبة عالیة إلى)٪٧٩(
 وهنا عدد التصنیفات تساوي ،١-عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(تساوي 

ن أ نالحظ هنا )٥,٩٩١(الجدولیة تساوي ) ٢كا( وقیمة )٢( فدرجة الحریة تساوي )٣(
ن هناك فروق ذات داللة أمما یدل الجدولیة ) ٢كا(كبر من أالمحسوبة ) ٢كا(

یة لصالح م العروض العلسلوبأیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق بإحصائ
  ."حد ما مناسب إلى"أي ) ٣,٩٦٣(، ومتوسط حسابي "ًغالبا"االختیار

ًتكرارا، ) ٧٠(، وحقق مجموع خرائط المفاهیم سلوبأوجاء في الترتیب الثالث 
میة نسبیة بلغت ، وأه)٣١٨(ووزن نسبي بلغ  ،"أحیانا"في ) ٪٥١(ونسبة مئویة 

 تساوي )sig(وقیمة ) ٢١,٩١(تساوي ) ٢كا(، وكانت نسبة متوسطه، و)٪٤٦(
 )٣(وهنا عدد التصنیفات تساوي ، ١-عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(

ن أ نالحظ هنا )٥,٩٩١(الجدولیة تساوي ) ٢كا( وقیمة )٢(فدرجة الحریة تساوي 
 ذات داللة ًان هناك فروقأمما یدل یة الجدول) ٢كا(كبر من أالمحسوبة ) ٢كا(

 لصالح خرائط المفاهیمإحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق 
  ".ما حد ضعیف إلى" ىمستوأي ) ٢,٣٢١(ومتوسط حسابي  ،"حیاناأ"االختیار

ًتكرارا، ) ٦٨( المناقشة والحوار، وحقق مجموع سلوبأوجاء في الترتیب الرابع 
، وأهمیة نسبیة بلغت )٣١٧(ووزن نسبي بلغ  ،"أحیانا"في ) ٪٥٠(ونسبة مئویة 
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٤٣

 تساوي )sig(وقیمة ) ٢٠,٣٤(تساوي ) ٢كا(، وكانت نسبة متوسطه، و)٪٤٦(
 )٣(وهنا عدد التصنیفات تساوي ، ١–عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(

ن أنا  نالحظ ه)٥,٩٩١(الجدولیة تساوي ) ٢كا( وقیمة )٢(فدرجة الحریة تساوي 
 ذات داللة ًامما یدل ان هناك فروقالجدولیة ) ٢كا(كبر من أالمحسوبة ) ٢كا(

سلوب المناقشة والحوار لصالح أإحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق ب
  ."حد ما ضعیف إلى"أي ) ٢,٣١٣(، ومتوسط حسابي "حیاناأ"االختیار

ًتكرارا، ) ٤٥(، وحقق مجموع نيالتعلم التعاو سلوبأوجاء في الترتیب الخامس 
، وأهمیة نسبیة بلغت )٢٩٠(ووزن نسبي بلغ  ،"أحیانا"في ) ٪٣٣(ونسبة مئویة 

 )sig(وقیمة ) ١٢,٦٧(تساوي ) ٢كا(حد ما، و ، وكانت نسبة ضعیفة إلى)٪٤٢(
وهنا عدد التصنیفات تساوي ، ١-عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٢(تساوي 

 نالحظ هنا )٥,٩٩١(الجدولیة تساوي ) ٢كا( وقیمة )٢( تساوي  فدرجة الحریة) ٣(
 ذات داللة ًان هناك فروقأمما یدل الجدولیة ) ٢كا(كبر من أالمحسوبة ) ٢كا(ن أ

 لصالح التعلم التعاونيسلوب أإحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق ب
  ."حد ما ىضعیف إل"أي ) ٢,١١٦(، ومتوسط حسابي "ًنادرا"االختیار

) ٥١(، وحقق مجموع العصف الذهني سلوبأوجاء في الترتیب السادس 
، وأهمیة نسبیة )٢٨٤(ووزن نسبي بلغ  ،"أحیانا"في ) ٪٣٧(ًتكرارا، ونسبة مئویة 

وقیمة ) ١,١١(تساوي ) ٢كا(حد ما، و ، وكانت نسبة ضعیفة إلى)٪٤١(بلغت 
)sig( تساوي )وهنا عدد التصنیفات ، ١-ت عدد التصنیفا= ودرجة الحریة ) ٠,٥٧٤

 نالحظ )٥,٩٩١(الجدولیة تساوي ) ٢كا( وقیمة )٢( فدرجة الحریة تساوي )٣(تساوي 
مما یدل علي عدم وجود فروق الجدولیة ) ٢كا(صغر من أالمحسوبة ) ٢كا(ن أهنا 

العصف سلوب أذات داللة إحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق ب
أي ) ٢,٠٧٢(ومتوسط حسابي  ،"ستخدم ال"، "ًنادرا"،" أحیانا"ارات  في االختیالذهني

 ."حد ما ضعیف إلى"
ًتكرارا، ) ٣٥(، وحقق مجموع  حل المشكالتسلوب أوجاء في الترتیب السابع

، وأهمیة نسبیة بلغت )٢٨٣(ووزن نسبي بلغ  ،"أحیانا"في ) ٪٢٥(ونسبة مئویة 
 )sig(وقیمة ) ٣١,١١(تساوي ) ٢كا(حد ما، و ، وكانت نسبة ضعیفة إلى)٪٤١(

وهنا عدد التصنیفات تساوي ، ١-عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(تساوي 
ن أ نالحظ هنا )٥,٩٩١(الجدولیة تساوي ) ٢كا( وقیمة )٢( فدرجة الحریة تساوي )٣(
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٤٤

 ذات داللة ًامما یدل ان هناك فروقالجدولیة ) ٢كا(كبر من أالمحسوبة ) ٢كا(
 لصالح حل المشكالتسلوب أن تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق بإحصائیة بی

  ."حد ما ضعیف إلى"أي ) ٢,٠٦٥(ومتوسط حسابي  ،"ًنادرا"االختیار
) ٤٠(، وحقق مجموع )V( خرائط الشكل سلوبأوجاء في الترتیب الثامن 

ة ، وأهمیة نسبی)٢٤٩(ووزن نسبي بلغ  ،"أحیانا"في ) ٪٢٩(ًتكرارا، ونسبة مئویة 
 تساوي )sig(وقیمة ) ١٢,٩٨(تساوي ) ٢كا(، وكانت نسبة ضعیفة، و)٪٣٦(بلغت 

 )٣(وهنا عدد التصنیفات تساوي ، ١-عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٢(
ن أ نالحظ هنا )٥,٩٩١(الجدولیة تساوي ) ٢كا( وقیمة )٢(فدرجة الحریة تساوي 

 ذات داللة ًان هناك فروقأل مما یدالجدولیة ) ٢كا(كبر من أالمحسوبة ) ٢كا(
) V(سلوب خرائط الشكل أإحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق ب

  ."حد ما ضعیف إلى"أي ) ١,٨١٧(، ومتوسط حسابي "ًنادرا"لصالح االختیار
ًتكرارا، ونسبة ) ٦٨(، وحقق مجموع االستقراءسلوب أوجاء في الترتیب التاسع 

، )٪٣٦(، وأهمیة نسبیة بلغت )٢٤٥(ووزن نسبي بلغ  ،"أحیانا"في ) ٪٤٩(مئویة 
) ٠,٠٠٠( تساوي )sig(وقیمة ) ٢٥,٥٩(تساوي ) ٢كا(وكانت نسبة ضعیفة، و

 فدرجة )٣(وهنا عدد التصنیفات تساوي ، ١-عدد التصنیفات = ودرجة الحریة 
) ٢كا(ن أ نالحظ هنا )٥,٩٩١(الجدولیة تساوي ) ٢كا( وقیمة )٢(الحریة تساوي 

 ذات داللة إحصائیة بین ًان هناك أمما یدل الجدولیة ) ٢كا(كبر من أحسوبة الم
، "ًنادرا"لصالح االختیاراالستقراء سلوب أتكرارات استجابات العینة فیما یتعلق ب

  ."ضعیف"أي ) ١,٧٨٨(ومتوسط حسابي 
ًتكرارا، ) ٢(، وحقق مجموع االكتشاف الموجه سلوبأوجاء في الترتیب العاشر 

، وأهمیة نسبیة بلغت )٢٣٩(ووزن نسبي بلغ  ،"أحیانا"في ) ٪١(ویة ونسبة مئ
 تساوي )sig(وقیمة ) ١٠٣,٣٧(تساوي ) ٢كا(، وكانت نسبة ضعیفة، و)٪٣٥(
 ٣وهنا عدد التصنیفات تساوي ، ١-عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(

) ٢كا(ن أهنا  نالحظ )٥,٩٩١(الجدولیة تساوي ) ٢كا( وقیمة ٢فدرجة الحریة تساوي 
 ذات داللة إحصائیة بین ًان هناك فروقأمما یدل الجدولیة ) ٢كا(كبر من أالمحسوبة 

 لصالح االكتشاف الموجهسلوب أتكرارات استجابات العینة فیما یتعلق ب
  ."ضعیف"أي ) ١,٧٤٤(، ومتوسط حسابي "ًنادرا"االختیار

ًتكرارا، ) ٧٦(ع ، وحقق مجموالقیاسیة سلوبأوجاء في الترتیب الحادي عشر 
، وأهمیة نسبیة بلغت )٢١٣(، ووزن نسبي بلغ "ًنادرا"في ) ٪٥٦(ونسبة مئویة 
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 تساوي )sig(وقیمة ) ١,٦٤(تساوي ) ٢كا(، وكانت نسبة ضعیفة، و)٪٣١(
 )٢(وهنا عدد التصنیفات تساوي ، ١-عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٢٠٠(

ن أ نالحظ هنا )٣,٨٤١(جدولیة تساوي ال) ٢كا( وقیمة )١(فدرجة الحریة تساوي 
مما یدل علي عدم وجود فروق ذات الجدولیة ) ٢كا(صغر من أالمحسوبة ) ٢كا(

 في القیاسیةسلوب أداللة إحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق ب
  ."ضعیف"أي ) ١,٥٥٤(ومتوسط حسابي  ،"ال یستخدم"، "ًنادرا"االختیارات 

ًتكرارا، ) ٢٦( دورة التعلم، وحقق مجموع سلوبأالثاني عشر وجاء في الترتیب 
، وأهمیة نسبیة بلغت )٢١٢(ووزن نسبي بلغ  ،"أحیانا"في ) ٪١٩(ونسبة مئویة 

 تساوي )sig(وقیمة ) ٥٨,٩٦(تساوي ) ٢كا(، وكانت نسبة ضعیفة، و)٪٣١(
 )٣(وهنا عدد التصنیفات تساوي ، ١-عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(

ن أ نالحظ هنا )٥,٩٩١(الجدولیة تساوي ) ٢كا( وقیمة )٢(فدرجة الحریة تساوي 
 ذات داللة ًان هناك فروقأمما یدل الجدولیة ) ٢كا(كبر من أالمحسوبة ) ٢كا(

سلوب دورة التعلم لصالح أإحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق ب
  ."ضعیف"أي ) ١,٥٤٧(، ومتوسط حسابي "یستخدم ال"االختیار

، وحقق مجموع ) شارك– زاوج –فكر( سلوبأوجاء في الترتیب الثالث عشر 
، وأهمیة نسبیة )٢٠٨(ووزن نسبي بلغ  ،"أحیانا"في ) ٪١(ًتكرارا، ونسبة مئویة ) ٢(

 تساوي )sig(وقیمة ) ٦٢,٦٤(تساوي ) ٢كا(، وكانت نسبة ضعیفة، و)٪٣٠(بلغت 
 )٣(وهنا عدد التصنیفات تساوي ، ١-یفات عدد التصن= ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(

ن أ نالحظ هنا )٥,٩٩١(الجدولیة تساوي ) ٢كا( وقیمة )٢(فدرجة الحریة تساوي 
 ذات داللة ًان هناك فروقأمما یدل الجدولیة ) ٢كا(كبر من أالمحسوبة ) ٢كا(

)  شارك– زاوج –فكر(سلوب أإحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق ب
  ."ضعیف"أي ) ١,٥١٨(، ومتوسط حسابي "ال یستخدم"لح االختیارلصا

) ٥٣(، وحقق مجموع التدریس المصغر سلوبأوجاء في الترتیب الرابع عشر 
، وأهمیة نسبیة بلغت )١٩٠(، ووزن نسبي بلغ "ًنادرا"في ) ٪٣٩(ًتكرارا، ونسبة مئویة 

 تساوي )sig(وقیمة ) ٧,٠٢(تساوي ) ٢كا(، وكانت نسبة ضعیفة، و)٪٢٨(
 )٢(وهنا عدد التصنیفات تساوي ، ١-عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٨(

ن أ نالحظ هنا )٣,٨٤١(الجدولیة تساوي ) ٢كا( وقیمة )١(فدرجة الحریة تساوي 
 ذات داللة ًان هناك فروقأمما یدل الجدولیة ) ٢كا(كبر من أالمحسوبة ) ٢كا(
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لصالح  التدریس المصغرسلوب أیما یتعلق بإحصائیة بین تكرارات استجابات العینة ف
  ."ضعیف"أي ) ١,٣٨٦(، ومتوسط حسابي "ال یستخدم"االختیار

) ٤٩( الرؤوس المرقمة، وحقق مجموع سلوبأوجاء في الترتیب الخامس عشر 
، وأهمیة نسبیة بلغت )١٨٦(، ووزن نسبي بلغ "ًنادرا"في ) ٪٣٦(ًتكرارا، ونسبة مئویة 

 تساوي )sig( وقیمة) ١١,١٠(تساوي ) ٢كا(فة، و، وكانت نسبة ضعی)٪٢٧(
 )٢( وهنا عدد التصنیفات تساوي ،١–عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠١(

ن أ نالحظ هنا )٣,٨٤١(الجدولیة تساوي ) ٢كا( وقیمة )١(فدرجة الحریة تساوي 
 ذات داللة ًان هناك فروقأمما یدل الجدولیة ) ٢كا(كبر من أالمحسوبة ) ٢كا(
سلوب الرؤوس المرقمة لصالح أحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق بإ

  ."ضعیف"أي ) ١,٣٥٧(، ومتوسط حسابي "ال یستخدم"االختیار
) ٣٧(، وحقق مجموع  التعلیم البنائيسلوب أوجاء في الترتیب السادس عشر

همیة نسبیة بلغت ، وأ)١٧٤(، ووزن نسبي بلغ "ًنادرا"في ) ٪٢٧(ًتكرارا، ونسبة مئویة 
 تساوي )sig(وقیمة ) ٢٨,٩٧(تساوي ) ٢كا(، وكانت نسبة ضعیفة، و)٪٢٥(
 )٢(وهنا عدد التصنیفات تساوي ، ١-عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(

ن أ نالحظ هنا )٣,٨٤١(الجدولیة تساوي ) ٢كا( وقیمة )١(فدرجة الحریة تساوي 
 ذات داللة ًان هناك فروقأمما یدل یة الجدول) ٢كا(كبر من أالمحسوبة ) ٢كا(

 لصالح التعلیم البنائيسلوب أإحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق ب
  ."ضعیف"أي ) ١,٢٧٠(، ومتوسط حسابي "م یستخدال"االختیار

، وحقق التعلم المتمركز حول المشكلة سلوبأوجاء في الترتیب السابع عشر 
، )١٧٣(، ووزن نسبي بلغ "ًنادرا"في ) ٪٢٦(ة مئویة ًتكرارا، ونسب) ٣٦(مجموع 

وقیمة ) ٣٠,٨٤(تساوي ) ٢كا(، وكانت نسبة ضعیفة، و)٪٢٥(وأهمیة نسبیة بلغت 
)sig( تساوي )وهنا عدد التصنیفات ، ١-عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠

 نالحظ )٣,٨٤١(الجدولیة تساوي ) ٢كا( وقیمة )١( فدرجة الحریة تساوي )٢(تساوي 
 ذات داللة ًان هناك فروقأمما یدل الجدولیة ) ٢كا(كبر من أالمحسوبة ) ٢كا(ن أهنا 

التعلم المتمركز حول سلوب أإحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق ب
  ."ضعیف"أي ) ١,٢٦٢(، ومتوسط حسابي "یستخدم  ال"  لصالح االختیارالمشكلة

) ١٩( وحقق مجموع ،K- W- L سلوبأوجاء في الترتیب الثامن عشر 
، وأهمیة نسبیة بلغت )١٥٦(، ووزن نسبي بلغ "ًنادرا"في ) ٪١٤(ًتكرارا، ونسبة مئویة 
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 تساوي )sig(وقیمة ) ٧١,٥٤(تساوي ) ٢كا(، وكانت نسبة ضعیفة، و)٪٢٣(
 )٢(وهنا عدد التصنیفات تساوي ، ١-عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(

ن أ نالحظ هنا )٣,٨٤١(الجدولیة تساوي ) ٢كا( وقیمة )١( تساوي فدرجة الحریة
 ذات داللة ًان هناك فروقأمما یدل الجدولیة ) ٢كا(كبر من أالمحسوبة ) ٢كا(

لصالح  K- W- Lسلوب أإحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق ب
  ."ضعیف"أي ) ١,١٣٨(، ومتوسط حسابي "ستخدم ال"االختیار

) ٢(، وحقق مجموع التعلیم التبادلي سلوبأي الترتیب التاسع عشر وجاء ف
، وأهمیة نسبیة بلغت )١٤٧(ووزن نسبي بلغ  ،"أحیانا"في ) ٪١(ًتكرارا، ونسبة مئویة 

 تساوي )sig(وقیمة ) ٢٢٨,٢٨(تساوي ) ٢كا(، وكانت نسبة ضعیفة، و)٪٢١(
 )٣(صنیفات تساوي وهنا عدد الت، ١-عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(

ن أ نالحظ هنا )٥,٩٩١(الجدولیة تساوي ) ٢كا( وقیمة )٢(فدرجة الحریة تساوي 
 ذات داللة ًان هناك فروقأمما یدل الجدولیة ) ٢كا(كبر من أالمحسوبة ) ٢كا(

 لصالح التعلیم التبادليسلوب أإحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق ب
  ."ضعیف"أي ) ١,٠٧٣( ومتوسط حسابي ،"ستخدم ال"االختیار 

  :مناقشة نتائج الكلیات العلمیة -
ً أن هناك اتفاقا بین أعضاء هیئة التدریس في إلىیعزي الباحثون هذه النتائج 

 االستقصاء والعروض العلمیة في سلوبالكلیات الطبیة والعلمیة على تفضیل أ
 العلمیة أیضا، وقد یرجع ذلك التدریس حیث احتال المرتبة األولى والثانیة في الكلیات

 طبیعة التدریس في الكلیات الطبیة والعلمیة حیث تهتم هذه التخصصات لتشابه
باالستقصاء والبحث عن الظواهر الطبیعة وتفسیرها وكذلك االهتمام بالعروض 

  .العلمیة من خالل عرض البوربوینت واألفالم العلمیة التي تساعد على فهم المادة
 خرائط المفاهیم حیث نري أن معظم هیئة سلوبأبة الثالثة ویأتي في المرت

التدریس یمیلون إلى استخدامها في شرح المادة العلمیة وتلخیصها، وتوفیر للوقت 
  .  والجهد عن استخدام السبورة العادیة في تقدیم المفاهیم الرئیسة بالمحاضرات

 الرابعة والخامسة من  المناقشة والحوار والتعلم التعاوني المرتبةسلوبأثم یحتل 
حیث األنسب للتدریس في الكلیات العلمیة، وفي الواقع كما سبق الذكر أنهما من 

 األكثر شیوعا في التدریس سواء في الكلیات الطبیة والعلمیة ال یمكن سالیباأل
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  .االستغناء عنهما أثناء التدریس
 ونجد أن العصف الذهني یأتي في المرتبة السادسة من حیث األنسب
واألفضل الستخدامه في التدریس بالكلیات العلمیة، ونجد أن هناك أیضا اتفاق مع 
الكلیات الطبیة حیث كانت في المرتبة الخامسة في الكلیات الطبیة، فالعصف الذهني 
تعني استمطار األفكار وطرح العدید من األفكار التي ترتبط بموضوع معین وهذا 

  .یتناسب مع طبیعة المواد العلمیة
 حل المشكالت في المرتبة السابعة والتي یفضلها ویستخدمها سلوبأیأتي و

عضو هیئة التدریس،حیث إنها تناسب طبیعة الكلیات العلمیة وبخاصة الكیمیاء 
والفیزیاء، فعضو هیئة التدریس یستخدمها ویضع المشكلة أمام الطالب ویتركهم لحل 

  .تدریب الطالب علیهاالمشكلة باستخدام خطوات التفكیر العلمي التي تم 
في المرتبة الثامنة وهو نوع من أنواع ) V( خرائط الشكل سلوبأثم یأتي 

 والمفاهیم ویستفید منها عضو هیئة األفكارخرائط المفاهیم حیث تستخدم في تلخیص 
  .التدریس والطالب لذا یفضل استخدامها

 الموجه،  مثل االستقراء، واالكتشافاألخرى دریسالتیأتي بعد ذلك أسالیب 
والتعلیم المتمركز حول المشكلة، التي )  شارك– زاوج –فكر(والقیاسیة ودورة التعلم، و

یستخدم أو تفضل ألعضاء هیئة التدریس ولكن بنسبة أقل متفاوتة ویرجع ذلك 
لطبیعة الكلیات العلمیة واالختالف بین األعضاء  في الخلفیة المرتبطة بعملیة 

  . وكیفیة استخدامهاسالیباألالعدید من هذه التدریس، وأیضا لعدم معرفة 
 التدریس المصغر وهو أسلوب یستخدم بدرجة ضعیفة مع سلوبأونجد 

  .أعضاء هیئة التدریس نتیجة ألن الكلیات العلمیة ال تعتمد على هذا األسلوب
 الرؤوس المرقمة والتعلیم البنائي والتعلیم التبادلي سلوبأفي نهایة الترتیب نجد 

ي أسالیب قد تكون غامضة على األعضاء ویمكن أن یستخدموها دون  وهk.w.Lو
 .معرفة اسمها من قبل

  .عرض نتائج الكلیات التربویة واألدبیة -
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  )٥(جدول 
والنسبة المئویة واألهمیة ٢التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وقیمة كا

 ربویة واألدبیة بجامعة الباحةأعضاء هیئة التدریس بالكلیات الت لدرجات آراء النسبیة
  )٣٩٩= ن (

  ال یستخدم  ًنادرا  ”أحيانا“  ُغالبا  دائما
    أسالیب التدریس  م

  ٪  ك  ٪  ك  ٪  ك  ٪  ك  ٪  ك
الوزن   ع  م

  النسبي
األهمیة 
النسبیة

 sig  ٢كا

  ٠,٠٠٠  ١٣٨,٩٦  ٪٨٨  ١٧٦٣  ٠,٥٩٥  ٤,٤١٨  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ٪٦  ٢٢  ٪٤٧  ١٨٨  ٪٤٧  ١٨٩  المناقشة والحوار .٢٠
  ٠,٠٠٠  ١٠٤,٩٩  ٪٣٩  ٧٧٢  ٠,٩٢٧  ١,٩٣٤  ٪٤٠  ١٥٨  ٪٣٤  ١٣٦  ٪٢٠  ٧٨  ٪٧  ٢٧  ـــــــــ  ـــــــــ  العصف الذهني .٢١
  ٠,٠٠٠  ٣٥٣,٨٢  ٪٨٤  ١٦٦٦  ١,٠٠٩  ٤,١٧٥  ٪١  ٣  ٪٥  ٢٠  ٪٢٤  ٩٦  ٪١٦  ٦٥  ٪٥٤  ٢١٥  التعلم التعاوني .٢٢
  ٠,٠٠٠  ٩١,٤٣  ٪٢٥  ٥٠٣  ٠,٤٣٩  ١,٢٦٠  ٪٧٤  ٢٩٥  ٪٢٦  ١٠٤  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  االكتشاف الموجه .٢٣
  ٠,٠٠٠  ١٨٦,٥٥  ٪٤٥  ٩٠٢  ١,٤٣٤  ٢,٢٦٠  ٪٤٤  ١٧٧  ٪٢٣  ٩٣  ٪٥  ١٩  ٪١٧  ٦٨  ٪١١  ٤٢  خرائط المفاهیم .٢٤
  ٠,٠٠٠  ٢٣٦,٢١  ٪٢٢  ٤٤٥  ٠,٣١٩  ١,١١٥  ٪٨٨  ٣٥٣  ٪١٢  ٤٦  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  الرؤوس المرقمة .٢٥
  ٠,٠٠٠  ٤٦٩,٦٤  ٪٢٣  ٤٦٦  ٠,٣٨٧  ١,١٦٧  ٪٨٤  ٣٣٤  ٪١٦  ٦٣  ٪١  ٢  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ   شارك– زاوج–فكر .٢٦
٢٧. K-W-L  ٠,٠٠٠  ٢٠٠,٧٢  ٪٢٢  ٤٥٧  ٠,٣٥٢  ١,١٤٥  ٪٨٥  ٣٤١  ٪١٥  ٥٨  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  
  ٠,٠٠٠  ٢٢٧,٤٧  ٪٣٣  ٦٥١  ٠,٤٩٤  ١,٦٢٦  ٪٣٨  ١٥١  ٪٦٢  ٢٤٦  ـــــــــ  ـــــــــ  ٪١  ٢  ـــــــــ  ـــــــــ  القیاسیة .٢٨
  ٠,٠٠٠  ٣٥٤,٣٧  ٪٣٦  ٧٢٢  ١,٠٦٩  ١,٨٠٩  ٪٥٢  ٢٠٧  ٪٣٠  ١٢١  ٪٤  ١٧  ٪١٢  ٤٨  ٪٢  ٦  االستقراء .٢٩
  ٠,٠٠٠  ٩٦,٤٣  ٪٤٩  ٩٦٨  ١,٢٧٧  ٢,٤٢٦  ٪٢٧  ١٠٩  ٪٣٣  ١٣٠  ٪٢٢  ٨٩  ٪٦  ٢٣  ٪١٢  ٤٨  حل المشكالت .٣٠
  ٠,٠٠٠  ٦٠٠,٩٤  ٪٣٢  ٦٣٠  ٠,٩٩٩  ١,٥٧٨  ٪٦٨  ٢٧٢  ٪١٦  ٦٤  ٪٧  ٢٧  ٪٨  ٣١  ٪١  ٥  العروض العملیة .٣١
  ٠,٠٠٠  ٣٢٨,٣١  ٪٥٣  ١٠٥٧  ١,٠٧٣  ٢,٦٤٩  ٪٢٠  ٨١  ٪١٣  ٥٣  ٪٥٥  ٢١٨  ٪٥  ١٩  ٪٧  ٢٨  االستقصاء .٣٢
  ٠,٠٠٠  ٧٨,٢٤  ٪٣٧  ٧٤٣  ٠,٩١٨  ١,٨٦٢  ٪٥٠  ١٩٩  ٪١٤  ٥٦  ٪٣٦  ١٤٤  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  دورة التعلم .٣٣
  ٠,٠٠٠  ١٤١,٣٤  ٪٤٢  ٨٣٤  ٠,٦١٩  ٢,٠٩٠  ٪١٥  ٦٠  ٪٦١  ٢٤٣  ٪٢٤  ٩٦  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  التدریس المصغر .٣٤

٣٥. 
 المتمركز التعلم
  المشكلة حول

  ٠,٧٢٤  ٠,٦٤٧  ٪٤١  ٨١١  ٠,٨١٥  ٢,٠٣٢  ٪٣٢  ١٢٦  ٪٣٤  ١٣٤  ٪٣٥  ١٣٩  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ

  ٠,٠٠٠  ١٤٨,٧٤  ٪٣٩  ٧٧٤  ٠,٦١٥  ١,٩٣٩  ٪٢٢  ٨٨  ٪٦٢  ٢٤٧  ٪١٦  ٦٤  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  التعلم البنائي .٣٦
  ٠,٠٠٠  ٥٠,٨١  ٪٣٤  ٦٨٦ ٠,٧٩٦  ١,٧١٩  ٪٥٠  ١٩٨  ٪٢٩  ١١٥  ٪٢٢  ٨٦  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  (V) الشكل خرائط .٣٧
  ٠,٠٠٠  ٢١,١١  ٪٣٧ ٧٤٤  ٠,٧٥٨  ١,٨٦٤ ٪٣٦  ١٤٥  ٪٤١  ١٦٣ ٪٢٣  ٩١  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  التبادلي التعلیم .٣٨

األهمیة النسبیة لدرجات آراء أعضاء هیئة التدریس بالكلیات ) ٦(الشكل 
  .التربویة واألدبیة بجامعة الباحة
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  لكلیاتاألهمیة النسبیة لدرجات آراء أعضاء هیئة التدریس با) ٦(الشكل 

  التربویة واألدبیة بجامعة الباحة
 أن قیم التكرار الستجابات آراء أعضاء )٦(والشكل ) ٥(یتضح من جدول 

 التدریسیة قید سالیباألهیئة التدریس بالكلیات التربویة واألدبیة بجامعة الباحة في 
، )٪٥٤-٪١(، وبنسبة مئویة تتراوح بین )٢١٥-٥(تتراوح بین  ،"ًدائما"البحث في 

، لدرجات آراء أعضاء هیئة "ًغالبا"وأن قیم التكرار الستجابات عینة أفراد البحث 
 التدریسیة قید البحث، سالیباألالتدریس بالكلیات التربویة واألدبیة بجامعة الباحة في 

، وأن قیم التكرار )٪٤٧-١(، وبنسبة مئویة تتراوح بین )١٨٨-٢(تتراوح بین 
لدرجات آراء أعضاء هیئة التدریس  ،)”أحیانا“(الستجابات عینة أفراد البحث 

 التدریسیة قید البحث ، قد سالیباألبالكلیات التربویة واألدبیة بجامعة الباحة في 
، وأن قیم التكرار )٪٥٥-٪١(، وبنسبة مئویة تراوحت بین )٢١٨- ٢(تراوحت بین 

الكلیات ًالستجابات عینة أفراد البحث نادرا، لدرجات آراء أعضاء هیئة التدریس ب
 التدریسیة قید البحث، قد تراوحت بین سالیب األالتربویة واألدبیة بجامعة الباحة في

، وأن قیم التكرار الستجابات )٪٦٢-٪٥(، وبنسبة مئویة تراوحت بین )٢٤٧-٢٠(
عینة أفراد البحث ال یستخدم، لدرجات آراء أعضاء هیئة التدریس بالكلیات التربویة 

- ٣( التدریسیة قید البحث، قد تراوحت بین سالیباأل في واألدبیة بجامعة الباحة
نجد أن ) ٢كا(، وبالنسبة الختبار )٪٨٨-٪١(، وبنسبة مئویة تراوحت بین )٣٥٣
وأن قیم المتوسطات لعینة افراد البحث ) ٦٠٠,٩٤- ٠,٦٤٧(تتراوح بین ) ٢كا(قیمة 

 سالیب األيلدرجات آراء أعضاء هیئة التدریس بالكلیات الطبیة بجامعة الباحة ف
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 "ضعیف"أي بین ) ٤,٤١٨-١,١١٥(التدریسیة قید البحث، قد تراوحت بین 
  ."مناسب"و

 ًا المناقشة والحوار جاء في الترتیب األول وحقق مجموعسلوبأكما یتضح أن 
، )١٧٦٣(ووزن نسبي بلغ ، "ًدائما"في ) ٪٤٧(ًتكرارا، ونسبة مئویة ) ١٨٩(بلغ 

تساوي ) ٢كا(حد ما، و  إلىةلیانسبة ع، وكانت )٪٨٨(وأهمیة نسبیة بلغت 
، ١–عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠( تساوي )sig(، وقیمة )١٣٨,٩٦(

الجدولیة ) ٢كا( وقیمة )٢( فدرجة الحریة تساوي )٣(وهنا عدد التصنیفات تساوي 
مما یدل الجدولیة ) ٢كا(كبر من أالمحسوبة ) ٢كا(ن أنالحظ هنا ) ٥,٩٩١(تساوي 

ود فروق ذات داللة إحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق علي وج
 ىأي مستو) ٤,٤١٨(ومتوسط حسابي ، ”ًدائما“باستخدام االستقصاء لصالح 

  ".مناسب"
ًتكرارا، ) ٢١٥( التعلم التعاوني، وحقق مجموع سلوبأوجاء في الترتیب الثاني 

، وأهمیة نسبیة بلغت )١٦٦٦(ووزن نسبي بلغ ، "ًدائما"في ) ٪٥٤(ونسبة مئویة 
 )sig(وقیمة ) ٣٥٣,٨٢(تساوي ) ٢كا(حد ما، و ، وكانت نسبة عالیة إلى)٪٨٤(

وهنا عدد التصنیفات تساوي ، ١–عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(تساوي 
 أن نالحظ هنا )٩,٤٨٨(الجدولیة تساوي ) ٢كا( وقیمة )٤( فدرجة الحریة تساوي )٥(
 ذات داللة ًان هناك فروقأمما یدل الجدولیة ) ٢كا(كبر من أ المحسوبة) ٢كا(

سلوب التعلم التعاوني لصالح أإحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق ب
  ".حد ما مناسب إلى"أي ) ٤,١٧٥(ومتوسط حسابي  ،"ًدائما"االختیار

ًكرارا، ت) ٢٨(، وحقق مجموع العروض العلمیة سلوبأوجاء في الترتیب الثالث 
، وأهمیة نسبیة بلغت )١٠٥٧(ووزن نسبي بلغ ، "ًدائما"في ) ٪٧(ونسبة مئویة 

 تساوي )sig(وقیمة ) ٣٢٨,٣١(تساوي ) ٢كا(، وكانت نسبة متوسطة، و)٪٥٣(
 )٥(وهنا عدد التصنیفات تساوي ، ١–عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(

ن أ نالحظ هنا )٩,٤٨٨(ة تساوي الجدولی) ٢كا( وقیمة )٤(فدرجة الحریة تساوي 
 ذات داللة ًان هناك فروقأمما یدل الجدولیة ) ٢كا(كبر من أالمحسوبة ) ٢كا(

 لصالح العروض العملیةسلوب أإحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق ب
  ".متوسط" ىأي مستو) ٢,٦٤٩(ومتوسط حسابي  ،"أحیانا"االختیار 
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ًتكرارا، ) ٤٨( خرائط المفاهیم، وحقق مجموع سلوبأوجاء في الترتیب الرابع 
، وأهمیة نسبیة بلغت )٩٦٨(ووزن نسبي بلغ ، "ًدائما"في ) ٪١٢(ونسبة مئویة 

 تساوي )sig(وقیمة ) ٩٦,٤٣(تساوي ) ٢كا(، وكانت نسبة متوسطة، و)٪٤٩(
 ٥وهنا عدد التصنیفات تساوي ، ١–عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(

ن أ نالحظ هنا )٩,٤٨٨(الجدولیة تساوي ) ٢كا( وقیمة )٤(الحریة تساوي فدرجة 
 ذات داللة ًان هناك فروقأمما یدل الجدولیة ) ٢كا(كبر من أالمحسوبة ) ٢كا(

سلوب خرائط المفاهیم لصالح أإحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق ب
  ".ما حد ضعیف إلى"ي ىتوأي مس) ٢,٤٢٦(، ومتوسط حسابي "ًنادرا"االختیار 

ًتكرارا، ) ٤٢(سلوب حل المشكالت، وحقق مجموع أوجاء في الترتیب الخامس 
، وأهمیة نسبیة بلغت )٩٠٢(ووزن نسبي بلغ ، "ًدائما"في ) ٪١١(ونسبة مئویة 

 )sig(وقیمة ) ١٨٦,٥٥(تساوي ) ٢كا(حد ما، و ، وكانت نسبة ضعیفه إلى)٪٤٥(
وهنا عدد التصنیفات تساوي ، ١–عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(تساوي 

ن أ نالحظ هنا )٩,٤٨٨(الجدولیة تساوي ) ٢كا( وقیمة )٤( فدرجة الحریة تساوي ٥
 ذات داللة ان هناك فروقأمما یدل الجدولیة ) ٢كا(كبر من أالمحسوبة ) ٢كا(

الح سلوب حل المشكالت لصأإحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق ب
  ".ما حد ضعیف إلى"ى أي مستو) ٢,٢٦٠(،  ومتوسط حسابي "ال یستخدم"االختیار 

ًتكرارا، ) ٩٦(، وحقق مجموع االستقصاءسلوب أوجاء في الترتیب السادس 
، وأهمیة نسبیة بلغت )٨٣٤(ووزن نسبي بلغ  ،"أحیانا"في ) ٪٢٤(ونسبة مئویة 

 )sig(وقیمة ) ١٤١,٣٤(ي تساو) ٢كا(حد ما، و ، وكانت نسبة ضعیفه إلى)٪٤٢(
وهنا عدد التصنیفات تساوي ، ١–عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(تساوي 

ن أ نالحظ هنا )٥,٩٩١(الجدولیة تساوي ) ٢كا( وقیمة )٢( فدرجة الحریة تساوي )٣(
 ذات داللة ًان هناك فروقأمما یدل الجدولیة ) ٢كا(كبر من أالمحسوبة ) ٢كا(

لصالح االستقصاء سلوب أارات استجابات العینة فیما یتعلق بإحصائیة بین تكر
  ".ما حد ضعیف إلى" ىأي مستو) ٢,٠٩٠(، ومتوسط حسابي "ًنادرا"االختیار 

سلوب التعلم المتمركز حول المشكلة، وحقق مجموع أوجاء في الترتیب السابع 
، وأهمیة )٨١١(ووزن نسبي بلغ  ،"أحیانا"في ) ٪٣٥(ًتكرارا، ونسبة مئویة ) ١٣٩(

) ٠,٦٤٧(تساوي ) ٢كا(حد ما، و ، وكانت نسبة ضعیفه إلى)٪٤١(نسبیة بلغت 
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وهنا عدد ، ١–عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٧٢٤( تساوي )sig(وقیمة 
الجدولیة تساوي ) ٢كا( وقیمة )٢( فدرجة الحریة تساوي )٣(التصنیفات تساوي 

مما یدل علي الجدولیة ) ٢كا(ن صغر مأالمحسوبة ) ٢كا( نالحظ هنا ان )٥,٩٩١(
عدم وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق 

، "ال یستخدم"،" ًنادرا" ،"أحیانا"سلوب التعلم المتمركز حول المشكلة بین االختیارات أب
  ".ما حد ضعیف إلى" ىأي مستو) ٢,٣٢٠(ومتوسط حسابي 

ًتكرارا، ) ٦٤(لوب التعلم البنائي، وحقق مجموع سأوجاء في الترتیب الثامن 
، وأهمیة نسبیة بلغت )٧٧٤(ووزن نسبي بلغ  ،)”أحیانا“(في ) ٪١٦(ونسبة مئویة 

 تساوي )sig(وقیمة ) ١٤٨,٧٤(تساوي ) ٢كا(، وكانت نسبة ضعیفه، و)٪٣٩(
 )٣(وهنا عدد التصنیفات تساوي ، ١–عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(

ن أ نالحظ هنا )٥,٩٩١(الجدولیة تساوي ) ٢كا( وقیمة )٢(ة الحریة تساوي فدرج
 ذات داللة ًان هناك فروقأمما یدل الجدولیة ) ٢كا(كبر من أالمحسوبة ) ٢كا(

سلوب التعلم البنائي لصالح أإحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق ب
  ".ما حد ضعیف إلى" ىمستوأي ) ١,٩٣٩(، ومتوسط حسابي "ًنادرا"االختیار 

ًتكرارا، ) ٢٧(، وحقق مجموع العصف الذهنيسلوب أوجاء في الترتیب التاسع 
، وأهمیة نسبیة بلغت )٧٢٢(ووزن نسبي بلغ  ،"أحیانا"في ) ٪٧(ونسبة مئویة 

 تساوي )sig(وقیمة ) ١٠٤,٩٩(تساوي ) ٢كا(، وكانت نسبة ضعیفه، و)٪٣٩(
 )٣(وهنا عدد التصنیفات تساوي ، ١–صنیفات عدد الت= ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(

ن أ نالحظ هنا )٥,٩٩١(الجدولیة تساوي ) ٢كا( وقیمة )٢(فدرجة الحریة تساوي 
 ذات داللة ًان هناك فروقأمما یدل الجدولیة ) ٢كا(كبر من أالمحسوبة ) ٢كا(

 لصالح العصف الذهنيسلوب أإحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق ب
  ".ما حد ضعیف إلى" ىأي مستو) ١,٩٣٤(، ومتوسط حسابي "ًنادرا"الختیار ا

ًتكرارا، ) ٩١(سلوب دورة التعلم، وحقق مجموع أوجاء في الترتیب العاشر 
، وأهمیة نسبیة بلغت )٧٧٤(ووزن نسبي بلغ  ،"أحیانا"في ) ٪٢٣(ونسبة مئویة 

 تساوي )sig(وقیمة ) ٢١,١١(تساوي ) ٢كا(، وكانت نسبة ضعیفه، و)٪٣٧(
 ) ٣(وهنا عدد التصنیفات تساوي ، ١–عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(

ن أ نالحظ هنا )٥,٩٩١(الجدولیة تساوي ) ٢كا( وقیمة )٢(فدرجة الحریة تساوي 
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 ذات داللة ًان هناك فروقأمما یدل الجدولیة ) ٢كا(كبر من أالمحسوبة ) ٢كا(
سلوب دورة التعلم لصالح أینة فیما یتعلق بإحصائیة بین تكرارات استجابات الع

  ".ما حد ضعیف إلى" ىأي مستو) ١,٨٦٤(، ومتوسط حسابي "ال یستخدم"االختیار 
، وحقق مجموع ) شارك– زاوج - فكر(سلوب أوجاء في الترتیب الحادي عشر 

، وأهمیة )٧٤٤(ووزن نسبي بلغ  ،"أحیانا"في ) ٪٣٦(ًتكرارا، ونسبة مئویة ) ١٤٤(
 )sig(وقیمة ) ٧٨,٢٤(تساوي ) ٢كا(، وضعیفة، وكانت نسبة )٪٣٧(غت نسبیة بل
وهنا عدد التصنیفات تساوي ، ١–عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(تساوي 

ن أ نالحظ هنا )٥,٩٩١(الجدولیة تساوي ) ٢كا( وقیمة )٢( فدرجة الحریة تساوي )٣(
 ذات داللة ًا هناك فروقنأمما یدل الجدولیة ) ٢كا(كبر من أالمحسوبة ) ٢كا(

 ) شارك– زاوج -فكر(سلوب أإحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق ب
 ضعیف إلى" ىأي مستو) ١,٨٠٩(، ومتوسط حسابي "ال یستخدم"لصالح االختیار 

  ".ما حد
ًتكرارا، ) ٦(سلوب االستقراء، وحقق مجموع أوجاء في الترتیب الثاني عشر 

، وأهمیة نسبیة بلغت )٧٢٢(ووزن نسبي بلغ ، "ًدائما" في )٪٢(ونسبة مئویة 
 تساوي )sig(وقیمة ) ٣٥٤,٣٧(تساوي ) ٢كا(، وضعیفة، وكانت نسبة )٪٣٦(
 )٥(وهنا عدد التصنیفات تساوي ، ١–عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(

ن أ نالحظ هنا )٩,٤٨٨(الجدولیة تساوي ) ٢كا( وقیمة )٤(فدرجة الحریة تساوي 
 ذات داللة ًان هناك فروقأمما یدل الجدولیة ) ٢كا(كبر من أالمحسوبة ) ٢كا(

  االستقراء لصالح االختیاربأسلوبإحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق 
  ".حد ما ضعیف إلى" ىأي مستو) ١,٨٠٩(، ومتوسط حسابي "ال یستخدم"

) ٨٦(، وحقق مجموع )V(كل سلوب خرائط الشأوجاء في الترتیب الثالث عشر 
، وأهمیة نسبیة )٦٨٦(ووزن نسبي بلغ  ،"أحیانا"في ) ٪٢٢(ًتكرارا، ونسبة مئویة 

 تساوي )sig(وقیمة ) ٥٠,٨١(تساوي ) ٢كا(، وكانت نسبة ضعیفه، و)٪٣٤(بلغت 
 )٣(وهنا عدد التصنیفات تساوي ، ١–عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(

ن أ نالحظ هنا )٥,٩٩١(الجدولیة تساوي ) ٢كا( وقیمة )٢(فدرجة الحریة تساوي 
 ذات داللة ان هناك فروقأمما یدل الجدولیة ) ٢كا(كبر من أالمحسوبة ) ٢كا(

) V(سلوب خرائط الشكل أإحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق ب
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  ."ضعیف" ىأي مستو) ١,٧١٩(، ومتوسط حسابي "ال یستخدم"لصالح االختیار 
ًتكرارا، ونسبة ) ٥(سلوب القیاسیة، وحقق مجموع أوجاء في الترتیب الرابع عشر 

، )٪٣٢(، وأهمیة نسبیة بلغت )٦٣٠(، ووزن نسبي بلغ "ًغالبا"في ) ٪١(مئویة 
) ٠,٠٠٠( تساوي )sig(وقیمة ) ٦٠٠,٩٤(تساوي ) ٢كا(، وضعیفةوكانت نسبة 

 فدرجة )٣(صنیفات تساوي وهنا عدد الت، ١–عدد التصنیفات = ودرجة الحریة 
) ٢كا(ن أ نالحظ هنا )٥,٩٩١(الجدولیة تساوي ) ٢كا( وقیمة )٢(الحریة تساوي 

 ذات داللة إحصائیة بین ًان هناك فروقأمما یدل الجدولیة ) ٢كا(كبر من أالمحسوبة 
، "ًنادرا" القیاسیة لصالح االختیار بأسلوبتكرارات استجابات العینة فیما یتعلق 

  ".ضعیف" ىأي مستو) ١,٥٧٨(ابي ومتوسط حس
) ٢(، وحقق مجموع التدریس المصغرسلوب أوجاء في الترتیب الخامس عشر 

، وأهمیة نسبیة بلغت )٦٥١(، ووزن نسبي بلغ "ًغالبا"في ) ٪١(ًتكرارا، ونسبة مئویة 
 تساوي )sig(وقیمة ) ٢٢٧,٤٧(تساوي ) ٢كا(، وضعیفة، وكانت نسبة )٪٣٣(
 )٥(وهنا عدد التصنیفات تساوي ، ١–عدد التصنیفات  = ودرجة الحریة) ٠,٠٠٠(

ن أ نالحظ هنا )٥,٩٩١(الجدولیة تساوي ) ٢كا( وقیمة )٤(فدرجة الحریة تساوي 
 ذات داللة ًان هناك فروقأمما یدل الجدولیة ) ٢كا(كبر من أالمحسوبة ) ٢كا(

 لصالح مصغرالتدریس السلوب أإحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق ب
  ".ضعیف" ىأي مستو) ١,٦٢٦(، ومتوسط حسابي "ال یستخدم"االختیار 

سلوب االكتشاف الموجه، وحقق مجموع أوجاء في الترتیب السادس عشر 
، وأهمیة )٥٠٣(، ووزن نسبي بلغ "ًنادرا"في ) ٪٢٦(ًتكرارا، ونسبة مئویة ) ١٠٤(

 )sig(وقیمة ) ٩١,٤٣(تساوي ) ٢كا(، وة، وكانت نسبة ضعیف)٪٢٥(نسبیة بلغت 
 وهنا عدد التصنیفات تساوي ،١–عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(تساوي 

ن أ نالحظ هنا )٥,٩٩١(الجدولیة تساوي ) ٢كا( وقیمة )١( فدرجة الحریة تساوي )٢(
 ذات داللة ًان هناك فروقأمما یدل الجدولیة ) ٢كا(كبر من  أالمحسوبة) ٢كا(

سلوب االكتشاف الموجه لصالح أ استجابات العینة فیما یتعلق بإحصائیة بین تكرارات
  ".ضعیف" ىأي مستو) ١,٢٦٠(ومتوسط حسابي  ،"ال یستخدم"االختیار 

) ٢(، وحقق مجموع التعلم التبادليسلوب أوجاء في الترتیب السابع عشر 
لغت ، وأهمیة نسبیة ب)٤٦٦(ووزن نسبي بلغ  ،"أحیانا"في ) ٪١(ًتكرارا، ونسبة مئویة 
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 تساوي )sig(وقیمة ) ٤٦٩,٦٤(تساوي ) ٢كا(، وضعیفة، وكانت نسبة )٪٢٣(
 ) ٣(وهنا عدد التصنیفات تساوي ، ١–عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(

ن أ نالحظ هنا )٥,٩٩١(الجدولیة تساوي ) ٢كا( وقیمة )٢(فدرجة الحریة تساوي 
 ذات داللة ًان هناك فروقأ مما یدلالجدولیة ) ٢كا(المحسوبة اكبر من ) ٢كا(

 لصالح التعلم التبادليسلوب أإحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق ب
  ".ضعیف" ىأي مستو) ١,١٦٧(، ومتوسط حسابي "ال یستخدم"االختیار 

ًتكرارا، ) ٥٨(، وحقق مجموع K-W-Lسلوب أوجاء في الترتیب الثامن عشر 
، وأهمیة نسبیة بلغت )٤٥٧(، ووزن نسبي بلغ "ًنادرا"في ) ٪١٥(ونسبة مئویة 

 تساوي )sig(وقیمة ) ٢٠٠,٧٢(تساوي ) ٢كا(، وضعیفة، وكانت نسبة )٪٢٢(
 )٢( وهنا عدد التصنیفات تساوي ،١–عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(

ن أ نالحظ هنا )٣,٨٤١(الجدولیة تساوي ) ٢كا( وقیمة )١(فدرجة الحریة تساوي 
 ذات داللة ًان هناك فروقأمما یدل الجدولیة ) ٢كا(كبر من أحسوبة الم) ٢كا(

 لصالح K-W-Lسلوب أإحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق ب
  ".ضعیف" ىأي مستو) ١,١٤٥(، ومتوسط حسابي "ال یستخدم"االختیار 

) ٤٦(سلوب الرؤوس المرقمة، وحقق مجموع أوجاء في الترتیب التاسع عشر 
، وأهمیة نسبیة بلغت )٤٤٥(، ووزن نسبي بلغ "ًنادرا"في ) ٪١٢(ًارا، ونسبة مئویة تكر

 تساوي )sig(وقیمة ) ٢٣٦,٢١(تساوي ) ٢كا(، وضعیفة، وكانت نسبة )٪٢٢(
 )٢( وهنا عدد التصنیفات تساوي ،١–عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(

ن أ نالحظ هنا )٣,٨٤١(ساوي الجدولیة ت) ٢كا( وقیمة )١(فدرجة الحریة تساوي 
 ذات داللة ًان هناك فروقأمما یدل الجدولیة ) ٢كا(كبر من أالمحسوبة ) ٢كا(

سلوب الرؤوس المرقمة لصالح أإحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق ب
  ".ضعیف" ىأي مستو) ١,١١٥(، ومتوسط حسابي "یستخدم ال"االختیار 

  :ربویة واألدبیةائج الكلیات التمناقشة نت -
 أنها ال واألدبیةیتضح من استجابات أعضاء هیئة التدریس بالكلیات التربویة 

 عن الكلیات الطبیة والعلمیة، حیث جاء أسلوب المناقشة والحوار، كثیراتختلف 
والتعلم التعاوني في المرتبتین األولى والثانیة، ویرجع استخدام هذه األسالیب ألنها 

لمواد النظریة التي تدرس بالكلیات كما أن الحوار والمناقشة مهم تتناسب مع طبیعة ا
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في السنوات األولى مع الطالب للتعرف على أفكارهم وطموحاتهم وطرق التعامل 
معهم في المرحلة الجدیدة التي یمر بها، وكذلك مع األعداد الكبیرة وبخاصة في 

 سالیباألم التعاوني كان من طالبة، والتعل) ٩٠(الدوائر المغلقة حیث یزید العدد عن 
 حیث األعداد القلیلة التي ال تزید ةالتحضیریالمفصل استخدامها وبخاصة في السنة 

  .ًطالبا) ٣٠(عن 
وتأتي العروض العملیة في المرتبة الثالثة لما لها أهمیة في تلخیص المادة 

الحوارو وعرضها بسهولة على الطالب واستثمار وقت الكتابة على السبورة في إجراء 
  .والمناقشة مع الطالب

في المرتبة الرابعة تأتي خرائط المفاهیم حیث اعتبارها أعضاء هیئة التدریس 
 المفضلة للتعلیم الجامعي، وقد یرجع ذلك ألنها تربط أجزاء المادة سالیباألمن 

  .تساعد العضو على الشرح والطالب على االستیعابوبالتالي ببعضها 
ت، واالستقصاء، والتعلیم المتمركز حول المشكلة في ویأتي أسلوب حل المشكال

المراتب الخامسة والسادسة والسابعة والمفضلة، وقد یرجع ذلك لتدریب الطالب على 
 في كل المواقف الحیاتیة، حیث تؤكد معاییر االعتماد والجودة سالیباألاستخدام هذه 

ء وحل المشكالت في الجامعات على ضرورة تدریب الطالب على مهارات االستقصا
  .بأسلوب علمي

 زاوج –فكر(كما جاء كل من التعلیم البنائي، والعصف الذهني، ودورة التعلم، و
في المراتب الثامنة، والتاسعة، والعاشرة، والحادیة عشر حیث تشیر )  شارك–

 أثناء التدریس وبخاصة في وأشكالهانظریات التربویین إلى االهتمام بالنظریة البنائي 
  .ت التربویة واألدبیةالكلیا

 فنجد أن أسلوب األخرى النسبیة لألسالیب واحدة تلو األهمیةثم تتوالى 
 والقیاسیة والتدریس المصغر واالكتشاف الموجة والتعلم )V(االستقراء والشكل 

 التي ال تستخدم أو تفضل في سالیباأل  من K.W.Lالتبادلي والرؤوس المرقمة 
  .ة الموادًالكلیات األدبیة نظرا لطبیع
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  :عرض نتائج آراء أعضاء هیئة التدریس بكلیات جامعة الباحة −
  )٦(جدول 

  والنسبة المئویة٢التكرارات والمتوسط الحسابي واالنحراف المعیاري وقیمة كا
   أعضاء هیئة التدریس بكلیات جامعة الباحة  واألهمیة النسبیة لدرجات آراء

 )٦٠٤= ن(
    أسالیب التدریس  م  ال یستخدم  ًنادرا  ”أحيانا“  ُلباغا  دائما

  ٪  ك  ٪  ك  ٪  ك  ٪  ك  ٪  ك
الوزن   ع  م

  النسبي
األهمیة 
 sig  ٢كا  النسبیة

  ٠,٠٠٠ ١٥٨,٩٦  ٪٧٤  ٢٢٣٨  ١,١٩٢  ٣,٧٢  ٦  ٣٧  ٠.١١  ٦٦  ٢١  ١٢٤  ٣١  ١٨٨  ٣١  ١٨٩  المناقشة والحوار .١
  ٠,٠٠٠  ٣٥١,١٥  ٪٤٤  ١٣٢٨  ١,١١٨  ٢,٢٠  ٢٧  ١٦٢  ٤٦  ٢٧٩  ١٥  ٩٢  ٤  ٢٣  ٨  ٤٨  العصف الذهني .٢
  ٠,٠٠٠  ١١٦,٠٣  ٪٦٧  ٢٠٣٢  ١,٤٥٢  ٣,٣٦  ١٣  ٧٦  ٢٠  ١٢٣  ٢١  ١٢٥  ١١  ٦٥  ٣٥  ٢١٥  التعلم التعاوني .٣
  ٠,٠٠٠  ٥٢,٤٦  ٪٢٧  ٨١٧  ٠,٤٧٨  ١,٣٥  ٦٥  ٣٩١  ٣٥  ٢١٣  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  االكتشاف الموجه .٤
  ٠,٠٠٠  ١٠١,٣٤  ٪٤٣  ١٣١٠  ٠,٦٨٧  ٢,١٧  ١٧  ١٠٠  ٥٠  ٣٠٢  ٣٣  ٢٠٢  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  خرائط المفاهیم .٥
  ٠,٠٠٠  ٢٢٩,١١  ٪٢٤  ٧٢٠  ٠,٣٩٤  ١,١٩  ٨١  ٤٨٨  ١٩  ١١٦  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  الرؤوس المرقمة .٦

٧. 
 – زاوج –فكر 
  ٠,٠٠٠  ٤٧٢,٢٨  ٪٢٦  ٧٧٧  ٠,٤٧٠  ١,٢٩  ٧٢  ٤٣٦  ٢٧  ١٦٣  ١  ٥  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  شارك

٨. K-W-L ٠,٠٠٠  ٣٠٦,١٣  ٪٢٣  ٦٩١  ٠,٣٥١  ١,١٤  ٨٦  ٥١٧  ١٤  ٨٧  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  
  ٠,٠٠٠  ٣٠٥,٩٨  ٪٢٩  ٨٧٠  ٠,٥١٣  ١,٤٤  ٥٧  ٣٤٣  ٤٢  ٢٥٦  ١  ٥  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  القیاسیة .٩

  ٠,٠٠٠  ٦٧١,٣٢  ٪٣٣  ١٠٠٤  ٠,٩٣٦  ١,٦٦  ٥٥  ٣٣٥  ٣٣  ١٩٨  ٣  ١٧  ٨  ٤٨  ١  ٦  االستقراء .١٠
  ٠,٠٠٠  ١٩٥,١٤  ٪٤٠  ١١٩٥  ٠,٦٣٢  ١,٩٨  ٢١  ١٢٧  ٦٠  ٣٦٣  ١٩  ١١٤  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  حل المشكالت .١١
  ٠,٠٠٠  ٢٧١,٨٨  ٪٤٩  ١٤٨٥  ١,٥٢٢  ٢,٤٦  ٤٥  ٢٧٢  ١٠  ٦٤  ١٠  ٥٨  ٢٣  ١٣٩  ١٢  ٧١  العروض العملیة .١٢
  ٠,٠٠٠  ١٧٠,٠٤  ٪٦٥  ١٩٦٢  ١,٢٦٩  ٣,٢٥  ١٣  ٨١  ٠٩  ٥٣  ٣٩  ٢٣٨  ١٧  ٩٩  ٢٢  ١٣٣  االستقصاء .١٣
  ٠,٠٠٠  ١٤٩,٧٣  ٪٣٥  ١٠٥٦  ٠,٨٨٨  ١,٧٥  ٥٥  ٣٣٣  ١٥  ٩٠  ٣٠  ١٨١  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  دورة التعلم .١٤
  ٠,٠٠٠  ٥٢٤,٣٦  ٪٣٨  ١١٦٠  ١,٢٨٤  ١,٩٢  ٥٥  ٣٢٩  ٢٤  ١٤٦  ٣  ١٩  ١١  ٦٨  ٧  ٤٢  التدریس المصغر .١٥

١٦. 
 المتمركز التعلم
  ٠,٥٦٧  ١,١٤  ٪٤١  ١٢٢٩  ٠,٨١٨  ٢,٠٣  ٣٢  ١٩٢  ٣٣  ١٩٩  ٣٥  ٢١٣  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  المشكلة حول

  ٠,٠٠٠  ٢٦,١٣ ٪٣٩ ١١٧٣  ٧٥٦ ١,٩٤ ٣٢  ١٩١  ٤٢  ٢٥٧ ٠٢٦  ١٥٦  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  التعلم البنائي .١٧
  ٠,٠٠٠  ١٤٩,٧٣  ٪٣٥  ١٠٥٦  ٠,٨٨٨  ١,٧٥  ٥٥  ٣٣٣  ١٥  ٩٠  ٣٠  ١٨١  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  ـــــــــ  (V) الشكل ائطخر .١٨
  ٠,٠٠٠  ٣١٢,٥٢  ٪٣٤  ١٠٣١  ٠,٨٥٧  ١,٧١  ٥١  ٣٠٩  ٣٢  ١٩٠  ١٣  ٧٨  ٥  ٢٧  ـــــــــ  ـــــــــ التبادلي التعلیم .١٩

تدریس بكلیات األهمیة النسبیة لدرجات آراء أعضاء هیئة ال) ٧(الشكل 
  .ةجامعة الباح
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) ٧(الشكل   

  الباحة أعضاء هیئة التدریس بكلیات جامعة األهمیة النسبیة لدرجات آراء
أن قیم التكرار الستجابات آراء أعضاء ) ٧(والشكل ) ٦(یتضح من جدول 

، "ًدائما" التدریسیة قید البحث في األسالیب في الباحةهیئة التدریس بكلیات جامعة 
، وأن قیم التكرار )٪٣٥-٪١(، وبنسبة مئویة تتراوح بین )٢١٥-٦(بین تتراوح 

، لدرجات آراء أعضاء هیئة التدریس بكلیات "ًغالبا"الستجابات عینة أفراد البحث 
، وبنسبة )١٨٨-٤٨( التدریسیة قید البحث، تتراوح بین األسالیب في الباحةجامعة 

ستجابات عینة أفراد البحث ب ، وأن قیم التكرار ال)٪٣١-٪٨(مئویة تتراوح بین 
 األسالیب، لدرجات آراء أعضاء هیئة التدریس بكلیات جامعة الباحة في ”أحیانا”

-٪١(، وبنسبة مئویة تراوحت بین )٢١٣-٥(التدریسیة قید البحث، قد تراوحت بین 
، لدرجات آراء أعضاء "ًنادرا"، وأن قیم التكرار الستجابات عینة أفراد البحث )٪٣٥

 التدریسیة قید البحث، قد تراوحت األسالیبلتدریس بكلیات جامعة الباحة في هیئة ا
، وأن قیم التكرار )٪٦٠-٪٩(، وبنسبة مئویة تراوحت بین )٣٦٣- ٥٣(بین 

الستجابات عینة أفراد البحث ال یستخدم، لدرجات آراء أعضاء هیئة التدریس بكلیات 
، )٤٨٨- ٣٧(قد تراوحت بین  التدریسیة قید البحث، األسالیبجامعة الباحة في 

) ٢كا(نجد أن قیمة ) ٢كا(، وبالنسبة الختبار )٪٨١- ٪٦(وبنسبة مئویة تراوحت بین 
 البحث لدرجات آراء أفرادوأن قیم المتوسطات لعینة ) ٦٧١,٣٢–١,١٤(تتراوح بین 

 التدریسیة قید البحث، قد األسالیبأعضاء هیئة التدریس بكلیات جامعة الباحة في 
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  ."مناسب إلى حد ما" و "ضعیف"أي بین ) ٣,٧٢-١,١٤(ن تراوحت بی
كما یتضح أن أسلوب المناقشة والحوار جاء في الترتیب األول وحققت مجموع 

، )٢٢٣٨(ووزن نسبي بلغ ، "ًدائما"في ) ٪٣١(ًتكرارا، ونسبة مئویة ) ١٨٩(بلغ 
تساوي ) ٢كا(، وكانت نسبة عالیة إلى حد ما، و)٪٧٤(وأهمیة نسبیة بلغت 

، ١-عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠( تساوي )sig(، وقیمة )١٥٨,٩٦(
الجدولیة ) ٢كا(وقیمة ) ٤(فدرجة الحریة تساوي ) ٥(وهنا عدد التصنیفات تساوي 

مما یدل الجدولیة ) ٢كا( من أكبرالمحسوبة ) ٢كا (نالحظ هنا أن) ٩,٤٨٨(تساوي 
ت استجابات العینة فیما یتعلق علي وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین تكرارا

 مستوىأي ) ٣,٧٢(ومتوسط حسابي ، ”"ًدائما"باستخدام المناقشة والحوار لصالح 
  ."مناسب إلى حد ما"

ًتكرارا، ) ٢١٥(وجاء في الترتیب الثاني أسلوب التعلم التعاوني، وحقق مجموع 
ة بلغت ، وأهمیة نسبی)٢٠٣٢( ووزن نسبي بلغ ،"ًدائما"في ) ٪٣٥(ونسبة مئویة 

 تساوي )sig(وقیمة ) ١١٦,٠٣(تساوي ) ٢كا(، وكانت نسبة متوسطه، و)٪٦٧(
) ٥(، وهنا عدد التصنیفات تساوي ١-عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(

 نالحظ هنا أن )٩,٤٨٨(الجدولیة تساوي ) ٢كا(وقیمة ) ٤(فدرجة الحریة تساوي 
ًیدل أن هناك فروقا ذات داللة مما الجدولیة ) ٢كا( من أكبرالمحسوبة ) ٢كا(

إحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق بأسلوب التعلم التعاوني لصالح 
  ."متوسط"أي ) ٣,٣٦(ومتوسط حسابي ، "ًدائما"االختیار

ًتكرارا، ) ١٣٣( االستقصاء، وحقق مجموع أسلوبوجاء في الترتیب الثالث 
، وأهمیة نسبیة بلغت )١٩٦٢( نسبي بلغ ، ووزن"ًدائما"في ) ٪٢٢(ونسبة مئویة 

 تساوي )sig(وقیمة ) ١٧٠,٠٤(تساوي ) ٢كا(، وكانت نسبة متوسطه، و)٪٦٥(
) ٥(، وهنا عدد التصنیفات تساوي ١-عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(

 نالحظ هنا أن )٩,٤٨٨(الجدولیة تساوي ) ٢كا(وقیمة ) ٤(فدرجة الحریة تساوي 
ًمما یدل أن هناك فروقا ذات داللة الجدولیة ) ٢كا( من أكبرة المحسوب) ٢كا(

إحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق بأسلوب االستقصاء لصالح 
  ."متوسط" مستوىأي ) ٣,٢٥(ومتوسط حسابي ، "أحیانا"االختیار

ًتكرارا، ) ٧١( العروض العملیة، وحقق مجموع أسلوبوجاء في الترتیب الرابع 
، وأهمیة نسبیة )١٤٨٥(ًائما، ووزن نسبي بلغ ، "ًدائما"في ) ٪١٢(سبة مئویة ون

 )sig(وقیمة ) ٢٧١,٨٨(تساوي ) ٢كا(، وكانت نسبة متوسطه، و)٪٤٩(بلغت 
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، وهنا عدد التصنیفات تساوي ١-عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(تساوي 
 نالحظ هنا أن )٩,٤٨٨(تساوي الجدولیة ) ٢كا(وقیمة ) ٤(فدرجة الحریة تساوي ) ٥(
 هناك فروق ذات داللة أنمما یدل الجدولیة ) ٢كا( من أكبرالمحسوبة ) ٢كا(

إحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق بأسلوب العروض العملیة لصالح 
  ."ضعیف إلى حد ما" مستوىأي ) ٢,٤٦(، ومتوسط حسابي ”ال یستخدم“االختیار 

) ٤٨(، وحقق مجموع العصف الذهنيالخامس أسلوب وجاء في الترتیب 
، وأهمیة نسبیة )١٣٢٨(ووزن نسبي بلغ ، "ًدائما"في ) ٪٨(ًتكرارا، ونسبة مئویة 

وقیمة ) ٣٥١,١٥(تساوي ) ٢كا(، وكانت نسبة ضعیفة إلى حد ما، و)٪٤٤(بلغت 
)sig( تساوي )وهنا عدد ١-عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠ ،

الجدولیة تساوي ) ٢كا(وقیمة ) ٤(فدرجة الحریة تساوي ) ٥( تساوي التصنیفات
مما یدل أن هناك الجدولیة ) ٢كا(المحسوبة أكبر من ) ٢كا( نالحظ هنا أن )٩,٤٨٨(

العصف  ذات داللة إحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق بأسلوب اًفروق
ضعیف إلى "أي مستوى ) ٢,٢٠(ي ، ومتوسط حساب"ًنادرا" لصالح االختیار الذهني
  ".حد ما

ًتكرارا، ) ٢٠٢(، وحقق مجموع خرائط المفاهیموجاء في الترتیب السادس أسلوب 
، وأهمیة نسبیة بلغت )١٣١٠(، ووزن نسبي بلغ "أحیانا"في ) ٪٣٣(ونسبة مئویة 

 )sig(وقیمة ) ١٠١,٣٤(تساوي ) ٢كا(، وكانت نسبة ضعیفة إلى حد ما، و)٪٤٣(
، وهنا عدد التصنیفات تساوي ١-عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(تساوي 

 نالحظ هنا أن )٥,٩٩١(الجدولیة تساوي ) ٢كا(وقیمة ) ٢(فدرجة الحریة تساوي ) ٣(
ًمما یدل أن هناك فروقا ذات داللة الجدولیة ) ٢كا(المحسوبة أكبر من ) ٢كا(

 لصالح خرائط المفاهیمبأسلوب إحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق 
  ".ضعیف إلى حد ما"أي مستوى ) ٢,١٧(، ومتوسط حسابي "ًنادرا"االختیار 

وجاء في الترتیب السابع أسلوب التعلم المتمركز حول المشكلة، وحقق مجموع 
، وأهمیة )١٢٢٩(، ووزن نسبي بلغ "أحیانا"في ) ٪٣٥(ًتكرارا، ونسبة مئویة ) ٢١٣(

وقیمة ) ١,١٤(تساوي ) ٢كا(وكانت نسبة ضعیفة إلى حد ما، و، )٪٤١(نسبیة بلغت 
)sig( تساوي )وهنا عدد التصنیفات ١-عدد التصنیفات= ودرجة الحریة ) ٠,٥٦٧ ،

 نالحظ )٥,٩٩١(الجدولیة تساوي ) ٢كا(وقیمة ) ٢(فدرجة الحریة تساوي ) ٣(تساوي 
عدم وجود فروق مما یدل علي الجدولیة ) ٢كا(المحسوبة أصغر من ) ٢كا(هنا أن 
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ذات داللة إحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق بأسلوب التعلم 
ومتوسط " ال یستخدم"، "ًنادرا"، "أحیانا"المتمركز حول المشكلة بین االختیارات 

  ".ضعیف إلى حد ما"أي مستوى ) ٢,٠٣(حسابي 
ًتكرارا، ) ١١٤(وجاء في الترتیب الثامن أسلوب حل المشكالت، وحقق مجموع 

، وأهمیة نسبیة بلغت )١١٩٥(، ووزن نسبي بلغ "أحیانا"في ) ٪١٩(ونسبة مئویة 
 )sig(وقیمة ) ١٩٥,١٤(تساوي ) ٢كا(، وكانت نسبة ضعیفة إلى حد ما، و)٪٤٠(

، وهنا عدد التصنیفات تساوي ١-عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(تساوي 
 نالحظ هنا أن )٥,٩٩١(الجدولیة تساوي ) ٢كا (وقیمة) ٢(فدرجة الحریة تساوي ) ٣(
مما یدل علي وجود فروق ذات داللة الجدولیة ) ٢كا(المحسوبة أكبر من ) ٢كا(

إحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق بأسلوب حل المشكالت لصالح 
  ".ضعیف إلى حد ما"أي مستوى ) ١,٩٨(، ومتوسط حسابي "ًنادرا"االختیار 

ًتكرارا، ) ١٥٦(في الترتیب التاسع أسلوب التعلم البنائي، وحقق مجموع وجاء 
، وأهمیة نسبیة بلغت )١١٧٣(، ووزن نسبي بلغ "أحیانا"في ) ٪٢٦(ونسبة مئویة 

 )sig(وقیمة ) ٢٦,١٣(تساوي ) ٢كا(، وكانت نسبة ضعیفة إلى حد ما، و)٪٣٩(
 عدد التصنیفات تساوي ، وهنا١-عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(تساوي 

 نالحظ هنا أن )٥,٩٩١(الجدولیة تساوي ) ٢كا(وقیمة ) ٢(فدرجة الحریة تساوي ) ٣(
مما یدل علي وجود فروق ذات داللة الجدولیة ) ٢كا(المحسوبة أكبر من ) ٢كا(

إحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق بأسلوب التعلیم التبادلي لصالح 
  ".ضعیف إلى حد ما"أي مستوى ) ١,٩٤(، ومتوسط حسابي "ًراناد"االختیار 

ًتكرارا، ) ٤٢(، وحقق مجموع التدریس المصغروجاء في الترتیب العاشر أسلوب 
، وأهمیة نسبیة بلغت )١١٦٠(، ووزن نسبي بلغ "ًدائما"في ) ٪٧(ونسبة مئویة 

ي  تساو)sig(وقیمة ) ٥٢٤,٣٦(تساوي ) ٢كا(، وكانت نسبة ضعیفة، و)٪٣٨(
) ٥(، وهنا عدد التصنیفات تساوي ١-عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(

 نالحظ هنا أن )٩,٤٨٨(الجدولیة تساوي ) ٢كا(وقیمة ) ٤(فدرجة الحریة تساوي 
مما یدل علي وجود فروق ذات داللة الجدولیة ) ٢كا(المحسوبة أكبر من ) ٢كا(

 لصالح التدریس المصغرعلق بأسلوب إحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یت
  ".ضعیف إلى حد ما"أي مستوى ) ١,٩٢(، ومتوسط حسابي "ال یستخدم"االختیار 

وجاء في الترتیب الحادي عشر والثاني عشر أسلوبا دورة التعلم، خرائط الشكل 
)V( وحققوا مجموع یتراوح بین ،)في ) ٪٣٠-٢٣(ًتكرارا، ونسبة مئویة ) ١٨١-١٤٢
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، وكانت نسبة )٪٣٥(، وأهمیة نسبیة بلغت )١٠٥٦(زن نسبي بلغ ، وو"أحیانا"
) ٠,٠٠٠( تساوي )sig(وقیمة ) ١٤٩,٧٣-٦٥,٦٦(تتراوح بین ) ٢كا(، وضعیفة

فدرجة الحریة ) ٣(، وهنا عدد التصنیفات تساوي ١-عدد التصنیفات= ودرجة الحریة 
المحسوبة ) ٢اك( نالحظ هنا أن )٥,٩٩١(الجدولیة تساوي ) ٢كا(وقیمة ) ٢(تساوي 

مما یدل علي وجود فروق ذات داللة إحصائیة بین تكرارات الجدولیة ) ٢كا(أكبر من 
لصالح االختیار ) V(استجابات العینة فیما یتعلق بأسلوبي دورة التعلم، خرائط الشكل 

  ".ضعیف"أي مستوى ) ١,٧٥(، ومتوسط حسابي "ال یستخدم"
) ٢٧(، وحقق مجموع  التبادليالتعلموجاء في الترتیب الثالث عشر أسلوب 

، وأهمیة نسبیة )١٠٣١(، ووزن نسبي بلغ "ًغالبا"في ) ٪٥(ًتكرارا، ونسبة مئویة 
 تساوي )sig(وقیمة ) ٣١٢,٥٢(تساوي ) ٢كا(، وضعیفة، وكانت نسبة )٪٣٤(بلغت 

) ٣(، وهنا عدد التصنیفات تساوي ١-عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(
 نالحظ هنا أن )٥,٩٩١(الجدولیة تساوي ) ٢كا(وقیمة ) ٢(اوي فدرجة الحریة تس

مما یدل علي وجود فروق ذات داللة الجدولیة ) ٢كا(المحسوبة أكبر من ) ٢كا(
 لصالح التعلم التبادليإحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق بأسلوب 

  ". یفضع"أي مستوى ) ١,٧١(، ومتوسط حسابي "ال یستخدم"االختیار 
ًتكرارا، ) ٦(وجاء في الترتیب الرابع عشر أسلوب االستقراء وحقق مجموع 

، وأهمیة نسبیة بلغت )١٠٠٤(، ووزن نسبي بلغ "ًدائما"في ) ٪١(ونسبة مئویة 
 تساوي )sig(وقیمة ) ٦١٧,٣٢(تساوي ) ٢كا(، وضعیفة، وكانت نسبة )٪٣٣(
 ٥د التصنیفات تساوي ، وهنا عد١-عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(

 نالحظ هنا أن )٩,٤٨٨(الجدولیة تساوي ) ٢كا(وقیمة ) ٤(فدرجة الحریة تساوي 
مما یدل علي وجود فروق ذات داللة الجدولیة ) ٢كا(المحسوبة أكبر من ) ٢كا(

إحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق بأسلوب االستقراء لصالح االختیار 
  ".ضعیف"أي مستوى ) ١,٦٦(وسط حسابي ، ومت"ال یستخدم"

ًتكرارا، ) ٥(وجاء في الترتیب الخامس عشر أسلوب القیاسیة وحقق مجموع 
، وأهمیة نسبیة بلغت )٨٧٠(، ووزن نسبي بلغ "أحیانا"في ) ٪١(ونسبة مئویة 

 تساوي )sig(وقیمة ) ٣٠٥,٩٨(تساوي ) ٢كا(، وضعیفة، وكانت نسبة )٪٢٩(
) ٣(، وهنا عدد التصنیفات تساوي ١- عدد التصنیفات =ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(

 نالحظ هنا أن )٥,٩٩١(الجدولیة تساوي ) ٢كا(وقیمة ) ٢(فدرجة الحریة تساوي 
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مما یدل علي وجود فروق ذات داللة الجدولیة ) ٢كا(المحسوبة أكبر من ) ٢كا(
ح إحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق بأسلوب القیاسیة لصال

  ".ضعیف"أي مستوى ) ١,٤٤(، ومتوسط حسابي "ال یستخدم"االختیار
وجاء في الترتیب السادس عشر أسلوب االكتشاف الموجه وحقق مجموع 

، وأهمیة )٨١٧(، ووزن نسبي بلغ "ًنادرا"في ) ٪٣٥(ًتكرارا، ونسبة مئویة ) ٢١٣(
 )sig (وقیمة) ٥٢,٤٦(تساوي ) ٢كا(، وضعیفة، وكانت نسبة )٪٢٧(نسبیة بلغت 

، وهنا عدد التصنیفات تساوي ١–عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(تساوي 
 نالحظ هنا أن )٣,٨٤١(الجدولیة تساوي ) ٢كا(وقیمة ) ١(فدرجة الحریة تساوي ) ٢(
مما یدل علي وجود فروق ذات داللة الجدولیة ) ٢كا(المحسوبة أكبر من ) ٢كا(

ینة فیما یتعلق بأسلوب االكتشاف الموجه لصالح إحصائیة بین تكرارات استجابات الع
  ".ضعیف"أي مستوى ) ١,٣٥(، ومتوسط حسابي "ال یستخدم"االختیار 

، وحقق مجموع )  شارك– زاوج –فكر(وجاء في الترتیب السابع عشر أسلوب، 
، وأهمیة نسبیة )٧٧٧(، ووزن نسبي بلغ "أحیانا"في ) ٪١(ًتكرارا، ونسبة مئویة ) ٥(

 تساوي )sig(وقیمة ) ٤٧٢,٢٨(تساوي ) ٢كا(، وكانت نسبة ضعیفة، و)٪٢٦(بلغت 
) ٣(، وهنا عدد التصنیفات تساوي ١ –عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(

 نالحظ هنا أن )٥,٩٩١(الجدولیة تساوي ) ٢كا(وقیمة ) ٢(فدرجة الحریة تساوي 
 فروق ذات داللة مما یدل علي وجودالجدولیة ) ٢كا(المحسوبة أكبر من ) ٢كا(

)  شارك– زاوج –فكر(إحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق بأسلوب 
  ".ضعیف"أي مستوى ) ١,٢٩(، ومتوسط حسابي "ال یستخدم"لصالح االختیار 

) ١١٦(وجاء في الترتیب الثامن عشر أسلوب الرؤوس المرقمة، وحقق مجموع 
، وأهمیة نسبیة بلغت )٧٢٠(، ووزن نسبي بلغ "ًنادرا"في ) ٪١٩(ًتكرارا، ونسبة مئویة 

 تساوي )sig(وقیمة ) ٢٢٩,١١(تساوي ) ٢كا(، وضعیفة، وكانت نسبة )٪٢٤(
) ٢(، وهنا عدد التصنیفات تساوي ١-عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(

 نالحظ هنا أن )٣,٨٤١(الجدولیة تساوي ) ٢كا(وقیمة ) ١(فدرجة الحریة تساوي 
مما یدل علي وجود فروق ذات داللة الجدولیة ) ٢كا(لمحسوبة أكبر من ا) ٢كا(

إحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق بأسلوب الرؤوس المرقمة لصالح 
  ".مستوى ضعیف"أي ) ١,١٩(، ومتوسط حسابي "ال یستخدم"االختیار 

ًارا، تكر) ٨٧(، وحقق مجموع K-W-Lوجاء في الترتیب التاسع عشر أسلوب 
، وأهمیة نسبیة بلغت )٦٩١(، ووزن نسبي بلغ "ًنادرا"في ) ٪١٤(ونسبة مئویة 
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 تساوي )sig(وقیمة ) ٣٠٦,١٣(تساوي ) ٢كا(، وكانت نسبة ضعیفه، و)٪٢٣(
 ٢، وهنا عدد التصنیفات تساوي ١-عدد التصنیفات = ودرجة الحریة ) ٠,٠٠٠(

 نالحظ هنا أن )٣,٨٤١(وي الجدولیة تسا) ٢كا(وقیمة ) ١(فدرجة الحریة تساوي 
مما یدل علي وجود فروق ذات داللة الجدولیة ) ٢كا(المحسوبة أكبر من ) ٢كا(

لصالح  K-W-Lإحصائیة بین تكرارات استجابات العینة فیما یتعلق بأسلوب 
  ".ضعیف"أي مستوى ) ١,١٤(، ومتوسط حسابي "ال یستخدم"االختیار 

  :بكلیات جامعة الباحةلتدریس مناقشة نتائج آراء أعضاء هیئة ا -
هناك شبه اتفاق بین أعضاء هیئة التدریس على أفضل وأنسب األسالیب التي 

شة والتعلم التعاوني یمكن استخدامها في التعلیم الجامعي حیث نجد أن الحوار والمناق
والعروض العملیة والعصف الذهني وخرائط المفاهیم وحل المشكالت واالستقصاء 

 .تي تم االتفاق على مناسبتهاهي أكثر األسالیب ال
هناك بعض األسالیب التي یستخدمها عضو هیئة التدریس دون معرفته باسمها 
العلمي مثل العصف الذهني وخرائط المفاهیم وعند قراءة االستبانة والتعرف على 

 .خطواتها أكد على استخدامها
ات تدریبیة ر هیئة التدریس على ضرورة عمل دوأعضاءأكد الكثیر من 

 . التدریسللتدریب على أسالیب 
  :االستخالصات

 العلمیة المرتبطة تاإلجراءاًفى ضوء األهداف الخاصة بالبحث واستنادا على 
 وما توصل أیه الباحثون من نتائج من خالل التطبیق والمعالجات ،بموضوع البحث

  : أهم االستخالصات التالیةإلىاإلحصائیة، فقد توصل الباحثون 
  : لنتائج آراء أعضاء هیئة التدریس بالكلیات الطبیة بالنسبة- ًوالأ
، )٪٩٢( النسبیة أهمیتهوبلغت جاء أسلوب العروض العلمیة في الترتیب األول  −

  .وكانت نسبة عالیة
، )٪٧٩( النسبیة أهمیتهوجاء في الترتیب الثاني أسلوب االستقصاء، وبلغت  −

  .وكانت نسبة عالیة إلى حد ما
أسلوبا المناقشة والحوار، وأسلوب التدریس المصغر، وجاء في الترتیب الثالث  −

  .، وكانت نسبة ضعیفة إلى حد ما)٪٤٦( النسبیة أهمیتهوبلغت 
، )٪٤١( النسبیة أهمیتهوجاء في الترتیب الرابع أسلوب العصف الذهني، وبلغت  −
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  .وكانت نسبة ضعیفة إلى حد ما
 النسبیة میتهأهوجاء في الترتیب الخامس أسلوب خرائط المفاهیم، وبلغت  −

  .، وكانت نسبة عالیة ضعیفة إلى حد ما)٪٤١(
 أهمیتهوجاء في الترتیب السادس أسلوب التعلیم المتمركز حول المشكلة، وبلغت  −

  .، وكانت نسبة ضعیفة إلى حد ما)٪٣٩(النسبیة 
 حل –وجاء في الترتیب من السابع حتي التاسع أسالیب التعلم التعاوني  −

، وكانت نسبة )٪٣٦( النسبیة أهمیته، وبلغت )V ( خرائط الشكل–المشكالت 
 .ضعیفة

 : بالنسبة لنتائج آراء أعضاء هیئة التدریس بالكلیات العلمیة-ًثانیا
، وكانت )٪٩٣( النسبیة أهمیتهجاء أسلوب االستقصاء في الترتیب األول وبلغت  −

  .نسبة عالیة
 النسبیة هأهمیتوجاء في الترتیب الثاني أسلوب العروض العلمیة، وبلغت  −

  .، وكانت نسبة عالیة إلى حد ما)٪٧٩(
، )٪٤٦( النسبیة أهمیتهوجاء في الترتیب الثالث أسلوب خرائط المفاهیم، وبلغت  −

  .وكانت نسبة متوسطه
 النسبیة أهمیتهوجاء في الترتیب الرابع أسلوب المناقشة والحوار، وبلغت  −

  .، وكانت نسبة متوسطه)٪٤٦(
 النسبیة أهمیتهلوب التعلم التعاوني، وبلغت وجاء في الترتیب الخامس أس −

  .، وكانت نسبة ضعیفة إلى حد ما)٪٤٢(
 النسبیة أهمیتهوجاء في الترتیب السادس أسلوب العصف الذهني، وبلغت  −

 .، وكانت نسبة ضعیفة إلى حد ما)٪٤١(
  : بالنسبة لنتائج آراء أعضاء هیئة التدریس التربویة واألدبیة-ًثالثا

، )٪٨٨( النسبیة أهمیتهاقشة والحوار في الترتیب األول وبلغت جاء أسلوب المن −
  .وكانت نسبة عالیة إلى حد ما

، )٪٨٤( النسبیة أهمیتهوجاء في الترتیب الثاني أسلوب التعلم التعاوني، وبلغت  −
  وكانت نسبة عالیة إلى حد ما، 

، )٪٥٣( النسبیة أهمیتهوجاء في الترتیب الثالث أسلوب العروض العلمیة، وبلغت  −
  .وكانت نسبة متوسطة

، )٪٤٩( النسبیة أهمیتهوجاء في الترتیب الرابع أسلوب خرائط المفاهیم، وبلغت  −
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   .وكانت نسبة متوسطة
، )٪٤٥( النسبیة أهمیتهوجاء في الترتیب الخامس أسلوب حل المشكالت، وبلغت  −

  . إلى حد ماضعیفةوكانت نسبة 
، )٪٤٢( النسبیة أهمیتهوبلغت وجاء في الترتیب السادس أسلوب االستقصاء،  −

  . إلى حد ماضعیفةوكانت نسبة 
 أهمیتهوجاء في الترتیب السابع أسلوب التعلم المتمركز حول المشكلة، وبلغت  −

 . إلى حد ماضعیفة، وكانت نسبة )٪٤١(النسبیة 
  : بالنسبة لنتائج آراء أعضاء هیئة التدریس التربویة واألدبیة-اًرابع

، )٪٧٤( النسبیة أهمیتهالحوار في الترتیب األول وبلغت جاء أسلوب المناقشة و −
  .وكانت نسبة عالیة إلى حد ما

، )٪٦٧( النسبیة أهمیتهوجاء في الترتیب الثاني أسلوب التعلم التعاوني، وبلغت  −
  .وكانت نسبة متوسطه

، )٪٦٥( النسبیة أهمیتهوجاء في الترتیب الثالث أسلوب االستقصاء، وبلغت  −
  .طهوكانت نسبة متوس

، )٪٤٩( النسبیة أهمیتهوجاء في الترتیب الرابع أسلوب العروض العملیة، وبلغت  −
  .وكانت نسبة متوسطه

 النسبیة أهمیتهوجاء في الترتیب الخامس أسلوب العصف الذهني، وبلغت  −
  .، وكانت نسبة ضعیفة إلى حد ما)٪٤٤(

، )٪٤٣(سبیة  النأهمیتهوجاء في الترتیب السادس أسلوب خرائط المفاهیم، وبلغت  −
 .وكانت نسبة ضعیفة إلى حد ما

  :اتــــــــــالتوصی
  : في ضوء ما أسفرت عنه الدراسة الحالیة من نتائج توصي الدراسة بما یلي

 التدریس المناسبة ألعضاء هیئة أسالیبوضع برنامج تدریبي لتطبیقات  •
  :ًالتدریس بكلیات الجامعة على مختلف التخصصات وفقا لما یلي

  :نامج المقترحداد البرخطوات إع
  :اتبع الباحثون اإلجراءات التالیة إلعداد اإلطار المقترح للبرنامج

  :مصادر اشتقاق البرنامج. أ
  :ثون البرنامج من المصادر التالیةاشتق الباح
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 .األدبیات والدراسات السابقة التي تتصل بمجال الدراسة الحالیة -١
 .السعودیةأهداف التعلیم الجامعي في المملكة العربیة  -٢
 .الفلسفة التي تقوم علیها تدریب أعضاء هیئة التدریس بالجامعة -٣
 .خصائص وسمات عضو هیئة التدریس الجامعة -٤
 . الكتب العلمیة التي تهم أعضاء هیئة التدریس -٥

  .أسس بناء البرنامج المقترح. ب
قام الباحثون بوضع مجموعة من األسس التي استندوا إلیها عند بناء البرنامج 

  :ترح وتتمثل فیما یليالمق
 .یراعي البرنامج الخلفیة العلمیة ألعضاء هیئة التدریس -١
تقدم موضوعات البرنامج خالل األنشطة العلمیة االستقصائیة التي تحفز  -٢

  .عضو هیئة التدریس على متابعة البرنامج
 .یعد البرنامج في إطار التنمیة المهنیة المستمرة ألعضاء هیئة التدریس -٣
 عرض البرنامج بحیث تراعي المستویات المختلفة ألعضاء  تتنوع أسالیب -٤

  .هیئة التدریس
یعمل البرنامج على تحفیز أعضاء هیئة التدریس لتدریس المادة العلمیة  -٥

  .بأسلوب یختلف عما كان علیه التدریس قبل تلقي البرنامج
یهتم البرنامج بإشراك أعضاء هیئة التدریس في إعداد بعض األنشطة غیر  -٦

  . دافعیتهم للتدریس فیما بعدإلثارة) اختیاري( بالبرنامج الموجودة
 ومراعونًوقد انطلق الباحثون في بناء البرنامج من تلك األسس وملتزمون 

  .األسس العامة لبناء البرنامج
  .مراحل إعداد البرنامج المقترح. ج

  :ل التالیةمر إعداد البرنامج المقترح بالمراح
 :منها بالبرنامج وذلك من خاللتحدید الموضوعات المقترحة لتض -١

 .االستفادة من بعض المصادر مثل الكتب والمجالت العلمیة  - أ
الدراسات العربیة واألجنبیة التي اهتمت بأعضاء هیئة التدریس   - ب

  .بالجامعات المختلفة
وفي ضوء هذه الخطوة تم تحدید أهم الموضوعات التي سیتم في ضوئها بناء 

لتعلم التعاوني، والعصف الذهني، وخرائط ا“البرنامج وهي ستة موضوعات هي 
  . ”المفاهیم، والمناقشة والحوار، واالستقصاء، والعروض العلمیة
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ویرجع اختیار هذه الموضوعات إلعداد المحتوي العلمي للبرنامج طبقا آلراء 
السادة أعضاء هیئة التدریس، وقد أكدوا على أنها أسالیب مهمة وفعالة ویجب 

  .ما اتضح من خالل نتائج االستبانةالتدریب علیها وهذا 
  :المحتوى العام للبرنامج. د

  :ي ضوء ستة أیام یشتمل على التاليأعد الباحثون المحتوي العام للبرنامج ف
  .إرشادات عامة للمتدرب -٢  .إرشادات عامة للمدرب -١
    .خصائص أسلوب التدریس الناجح -٣
    . التدریس الناجحأسلوبمعاییر اختیار  -٤
  . موضوعات التدریب -٦  .لتدریس السلیم أسالیب امبادئ -٥

  :ویشمل كل یوم تدریبي على
  . اإلجرائیةاألهداف  .ب   .الهدف العام للیوم التدریبي  .أ 
  .الجدول الزمني لألنشطة  .د   .المواد التعلیمیة واألنشطة  .ج 
    .استمارة التقییم الیومي  .ه 
 :ضبط البرنامج والتأكد من صالحیته. هـ

نامج سیتم عرضها على مجموعة من بعد االنتهاء من الصورة األولیة للبر
  : الخبراء في المناهج وطرق التدریس إلقرار صالحیة البرنامج من حیث

 .تطابق المادة العلمیة المتضمنة في البرنامج مع األهداف المحددة - 
 . عرض المادة العلمیة وترتیبهاأسلوبمناسبة  - 
 .مدى الدقة العلمیة لما جاء في البرنامج - 

ین وما أبدوه من مالحظات، قام الباحث بأجراء وفي ضوء آراء المحكم
  .التعدیالت وضع البرنامج في صورته النهائیة

 االستفادة من البرنامج الذي تقدمه الدراسة الحالیة في تدریب أعضاء هیئة -
  .التدریس بجامعة الباحة والجامعات السعودیة األخرى

لمهنیة وغیرها من  جعل الحصول على دورات تدریبیة في مجاالت الكفایات ا-
ً لعضو هیئة التدریس شرطا للترقي لدرجة علمیة أعلى، األخرىالكفایات 

  .  مثل جمهوریة مصر العربیةاألخرى لبعض الجامعات العربیة امتثاال
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  :اتــــالمقترح
استكماال لموضوع الدراسة الحالیة، وما توصلت إلیه من نتائج یقترح الباحثون 

  .أن المیدان في حاجة إلیهابعض الدراسات التي یرى 
فاعلیة األنشطة االستقصائیة لتنمیة بعض أسالیب التدریس الفعالة لدى أعضاء  -١

 .هیئة التدریس بالجامعة
 )دراسة میدانیة.(الممارسات التدریسیة الفعلیة ألعضاء هیئة التدریس بالجامعة -٢
كیر لدى العالقة بین الممارسات التدریسیة ألعضاء هیئة التدریس وتنمیة التف -٣

 .الطالب
 . هیئة التدریس بالجامعة وممارساتهم المهنیةألعضاءالتطور المهني  -٤
  .معوقات استخدام أسالیب التدریس الفعالة في الجامعات السعودیة -٥
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 عـــــــالمراج
  : المراجع العربیة-ًأوال
 والتدریب التطویر مجال في شمس عین جامعة  تجربة:)١٩٩٤( فؤاد حطب، أبو

 مجال في العربیة الجامعات تجارب ورشة ضمن لهیئات التدریسیة،إلعداد ا
 العلوم كلیة األردنیة، الجامعة التدریسیة، الهیئات المهني ألعضاء التطویر
  .التربویة

الجامعات  في التدریس هیئة لعضو المهني التطویر برامج): ٢٠٠٤( علي زاهر، آل
نجاحها، رسالة  ماتومقو ومعوقاتها تنفیذها وطرق مجاالتها السعودیة

 .القري، مكة المكرمة أم دكتوراه، غیر منشورة، كلیة التربیة،  جامعة
تقویم الكفاءات األكادیمیة ألعضاء هیئة التدریس في ): ٢٠١٥(آل ودیان، شارع 

جامعة األمیر سطام وفق معاییر التطویر والجودة، المجلة الدولیة التربویة 
  ).١(، ع )٤(المتخصصة، مج 

كفایات أداء عضوات هیئة التدریس بجامعة أم القري من ): ٢٠٠٥(، منى األسمر
  .، جامعة قطر)٧(وجهة نظر الطالبات، مجلة العلوم التربویة، ع 

 ندوة ضمن التدریس هیئة ألعضاء المهني  اإلعداد:)٢٠٠٠(الغني  عبد بابكر،
 ١٧ الموافق األولى جمادى ٢٦ الفترة في بالجامعات، التأهیل والتدریب

  .السودان العلمي، والبحثالعالى التعلیم  وزارة سبتمبر،
اتجاهات  دراسة التدریسیة الهیئة ألعضاء المهنیة  التنمیة:)٢٠٠٦(رفقیة  بامدهف،

 بجامعة الخدمة أثناء للتدریس مقترح برنامج نحو التدریس هیئة أعضاء
 .الیمن منشورة،غیر  دكتوراه رسالة التربیة، كلیة جامعة عدن، عدن،

الجامعات  في التدریس هیئة أعضاء تدریب :)١٩٨٩( مادلین وآتكنز، جورج، براون،
 رسالة مجلة محمد، سید محمود ترجمة وطني، مسح نتائج :البریطانیة

  ).٣٠( العدد العربي، الخلیج
 في التدریسیة الهیئة ألعضاء المهني التطویر :)١٩٩٦(بركات، عادل، وآخرون 
 للتعلیم العربیة المجلة العالمیة، المستجدات وءض في العربي جامعات الوطن

  ).٢(والعلوم، عدد  والثقافة والتعلیم للتربیة العربیة ةالمنظم العالي،
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 دار، التطویر ورؤى الواقع رصد بین الجامعي  التعلیم:)٢٠٠٤(البندري، محمد، 
  .القاهرة الفكر العربي، مدینة نصر،

احتیاج أعضاء هیئة التدریس وطالب التحقق من ): ٢٠٠٤(محمد غازي الجودي،
كلیات المعلمین في المملكة العربیة السعودیة إلى التدریب على استخدام 

-١٨٤(، ص ص )١(، ع )٣( الحاسب اآللي، مجلة كلیات المعلمین، مج
١٩٠(. 

 بكلیات الجامعي التدریس هیئة لعضو المهني النمو: )١٩٩٣(السالم  عبد، حامد
 الوطن في التربیة كلیة لمؤتمر مقدم بحث تقویمیة، دراسة التربیة المصریة

  .شمس عین جامعة ،المصریة الجمعیة متغیر، عالم في العربي
تقییم األداء الجامعي من وجهة نظر أعضاء الهیئة ): ٢٠٠٨(رائد حسین  الحجاز،

التدریسیة بجامعة األقصى في ضوء مفهوم إدارة الجودة الشاملة، مجلة 
 ).١٥( ع جامعة األقصى، غزة،

الكتب،  عالم ،الجامعي التدریس هیئة ألعضاء المهنیة التنمیة: )٢٠٠٤(بشیر  حداد،
   .مصر القاهرة،

 الدراسات معهدل، والمستقب الواقع بین المصریة  الجامعات :)١٩٩٣(السید  حسانین،
  ).١(، عدد )١(مجلد  التربویة،

لتدریس في كلیة األمیر أثر استخدام أعضاء هیئة ا): ٢٠٠٩(دعاء أحمد  الحسبان،
دراسة (عالیة الجامعیة التقنیات التعلیم االلكتروني في العملیة التعلیمیة 

 .، جامعة البلقان التطبیقیة، األردن)حالة
 من الجامعي لألستاذ المتطلبة المهنیة  الكفاءات:)٢٠٠٩(الحسن  إبراهیم ،الحكمي

العربي،  الخلیج لةرسا المتغیرات، مجلة ببعض طالبه وعالقتها نظر وجهة
 الخلیج لدول العربي العربي، مكتب التربیة الخلیج رسالة ، ،مجلة)٩٠(العدد 

  .الریاض –
نحو نموذج تكنولوجي معاصر إلعداد عضو هیئة ): ٢٠٠١(حمدي، نرجس 

التدریس الجامعي في مجال تكنولوجیا المعلومات، دراسات الجامعة األردنیة 
  .)٥٢١- ٥٠٢(، ص ص )٢(، ع )٢٨(للعلوم التربویة، مج

اتجاهات أعضاء هیئة التدریس في الجامعة اإلسالمیة ): ٢٠٠٧(الحولي، علیان 
بغزة نحو تقییم الطلبة لهم، مجلة النجاح لألبحاث والعلوم اإلنسانیة، مج 

  ).٣(، ع )٢١(
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 المهني اإلعداد مجال في األردنیة الجامعة تجربة :)١٩٩٤(سامي  خصاونه،
 في العربیة الجامعات تجارب ورشة ضمن دریسیة،الت ألعضاء الهیئات

 كلیة األردنیة، الجامعة التدریسیة، الهیئات المهني ألعضاء التطویر مجال
  .التربویة العلوم

درجة ممارسة أعضاء هیئة التدریس في ): ٢٠١٤(الخلیف، ملك، والشنقیطي، امامه 
یس التبادلي، قسم اللغة العربیة في جامعة الحدود الشمالیة ألسلوب التدر

  ).١٠(، ع )٣(المجلة الدولیة التربویة المتخصصة، مج 
  .األردن الشروق، عمان، دار الجامعي، التدریس أسالیب ):١٩٩٥ (عایش زیتون،
مجال  في التدریس هیئة أعضاء لتطویر مقترح تقني  نموذج:)٢٠٠٨(جابر  سالمة،

 بالمملكة مینالمعل كلیات في والتعلیم المعلومات تكنولوجیا مستحدثات
 بعض ونتائج الواقع ضوء في نموذجا، الریاض السعودیة، كلیة العربیة

  .الریاض المعلمین، الدراسات، كلیة
 في تبوك جامعة في التدریس هیئة أعضاء ممارسات: )٢٠٠١(خالد  شاهر سلیمان،

 ، مجلة) تقویمیة دراسة( المتغیرات بعض ضوء في تحصیل طالبهم تقییم
  ).١(العدد ) ٢(والنفسیة، المجلد  التربویة للعلوم القرى أم جامعة

 في التدریس هیئة عضو ندوة ،الجامعي األستاذ  تهیئة:)١٩٨٣( محمد سودان،
  .سعود الملك ، جامعة١٧/١٤٥ الجامعات العربیة

دور التدریب األكادیمي في تنمیة القدرات التدریسیة للمعلم ): ٢٠٠٩( فاطمة السید،
نیة مطبقة على أعضاء هیئة التدریس بجامعة الفیوم، دراسة میدا: الجامعي

، ج )٧(مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم اإلنسانیة، مصر، ع 
  .)١١٦-٧٩ (ص ص ،)١(

تقییم أداء األستاذ الجامعي في ضوء معاییر الجودة، دراسات ): ٢٠٠٥(السید، نادیة 
 جامعة عین شمس، في التعلیم العالي، مركز تطویر التعلیم الجامعي،

  .القاهرة
مدى امتالك أعضاء هیئة التدریس ): ٢٠١٥(الشدیفات، أشجان، وأبو النادي، هالة 

في جامعة حائل الستراتیجیات التدریس الفعالة من وجهة نظر الطالبات، 
  ).١٠(، ع )٤٩(المجلة الدولیة التربویة المتخصصة، مج 
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الهیئات التدریسیة كمدخل لتحقیق التطویر المهني ألعضاء ): ٢٠٠٦(شاهین، محمد 
الجودة النوعیة في التعلیم الجامعي، بحث منشور في مؤتمر النوعیة في 

  .التعلیم الجامعي الفلسطیني، جامعة القدس المفتوحة، رام اهللا
الطبعة  المناهج، علم في وتطبیقات أساسیات :)٢٠٠٦(الرحیم  عبد نجوى شاهین،

  )١٤٨ص  (.العربیة صرم جمهوریة دار القاهرة، األولى،
دراسة تأثیر بعض ): ٢٠٠٧(الصباحي، إبراهیم، وعبد المولى، عبد الحافظ 

المتغیرات في تقییم طلبة الجامعة ألداء عضو هیئة التدریس، المجلة العربیة 
 ).١(، ع )٨(بجامعة الملك فیصل للعلوم اإلنسانیة واإلداریة، مج 

جاهات أعضاء هیئة التدریس في ات): ٢٠١٣( نواف أحمد، وسماره، الطویسي،
جامعة مؤتة نحو تقییم أدائهم التدریسي من قبل الطلبة ومدى الرضا عن 

، ع )٢٨( ، مج)للعلوم اإلنسانیة(مجلة جامعة النجاح لألبحاث  نتائجهم،
 .)١٥٧- ١٢٧(ص ص  ،)١(

 في التدریس هیئة ألعضاء واألكادیمیة الشخصیة  السمات:)٢٠٠٦(العاجز، فؤاد 
 التربیة كلیات فيالي الع للتعلیم الجودة االعتماد وضمان اییرمع ضوء

العدد ) ٢(العالي، المجلد  التعلیم في الجودة مجلة الفلسطینیة، بالجامعات
 . بغزة، فلسطین اإلسالمیة الجامعة) ١(

التدریس،  هیئة عضو تواجه التي الصعوبات): ٢٠٠٨(وآخرون  اهللا العازمي، عبد
  ).٥٠(عدد  )١٤( ربیة، مجلدالع مستقبل، التربیة

اتجاهات أعضاء هیئة التدریس بكلیة التربیة ): ٢٠٠٦( وفاء محمود عبد الرازق،
جامعة الملك سعود نحو أسالیب وطرق تقویم أدائهم، اللقاء السنوي الثالث 

، الجمعیة )إعداد المعلم وتطوره في ضوء المتغیرات المعاصرة(عشر
-٢٠٢ (سیة، جامعة الملك سعود، ص صالسعودیة للعلوم التربویة والنف

٢٥٣(. 
تقویم األداء األكادیمي ألعضاء هیئة التدریس ): ٢٠١٢(محمد جمال عبد العزیز،

دراسة مطبقة على كلیة الخدمة ( في ظل نظام االعتماد وضمان الجودة
، مجلة دراسات في الخدمة االجتماعیة والعلوم )االجتماعیة جامعة الفیوم

 .)١٠٠٠- ٩٣٧(، ص ص )٣(، ج )٣٣ (اإلنسانیة، مصر، ع
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االحتیاجات التدریبیة ألعضاء هیئة التدریس في ضوء ): ٢٠١٥(العتیبي، سارة 
مهارات التدریس الفعال بكلیة العلوم بجامعة األمیرة نوره بنت عبد 

  ).٦(، ع )٤٩(الرحمن،المجلة الدولیة التربویة المتخصصة، مج 
دریبیة في الكفایات المهنیة تبعا لمدخل االحتیاجات الت): ٢٠١٦(العصیمي، نورة 

النظم لبعض أعضاء هیئة التدریس بكلیة التربیة في جامعة الملك سعود 
  ).٧(، ع )٥(بالریاض، المجلة الدولیة التربویة المتخصصة، مج 

تقویم األداء األكادیمي ألعضاء الهیئة التدریسیة في ): ٢٠١٦(عالونیة، مروان 
  ).٣(، ع )٥( الدولیة التربویة المتخصصة، مج جامعة االستقالل، المجلة

التعلیم  بمؤسسات التدریس هیئة أعضاء وفعالیة كفایات تنمیة :)٢٠٠٤(علي  علي،
 العالي، التعلیم مؤسسات في التدریس هیئة أعضاء تنمیة ندوة، العالي

  .الریاض سعود، الملك التربیة، جامعة دیسمبر، كلیة ١٥والتطویر  التحدیات
اتجاهات أعضاء هیئة التدریس في جامعة اإلسراء األهلیة ): ٢٠٠٣(ة، محمد العمایر

نحو تقییم الطلبة ألدائهم التدریسي، مجلة اتحاد الجامعات العربیة، األردن، 
  ).٤١(عمان، ع 

 والنشر، للطباعة الفكر دار التدریس، تصمیم  :)٢٠٠٠(وآخرون  یوسف، قطامي،
  .األردن

البرامج التدریبیة التي تقدمها عمادة تطویر المهارات في أثر ): ٢٠١١( أحمد متولي،
دراسات  تحسین األداء المهني ألعضاء هیئة التدریس بجامعة الملك سعود،

في المناهج وطرق التدریس، الجمعیة المصریة للمناهج وطرق التدریس، ع 
)١٧٦.( 

و هیئة بناء أداة لتقییم كفاءة األداء التدریسي لعض): ٢٠٠٢(المخالف، محمد 
التدریس الجامعي في جامعة صنعاء، مركز البحوث والتطویر التربوي، 

  ).٨(، س )١٦(مجلة البحوث والدراسات التربویة، ع 
االتجاهات الحدیثة في التعلیم الجامعي وأسالیب تدریسه، ): ٢٠٠٢(مرسي، محمد 

 .عالم الكتب، القاهرة
الوطن  في للتعلیم مستقبلیة  رؤیة:)٢٠٠٠( والثقافة والتعلیم للتربیة العربیة المنظمة

 الوثیقة طرابلس، والعرب والمعارف التعلیم لوزراء األول المؤتمر العربي،
  .تونس الرئیسیة،
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 في الفكري المال ورأس المعلومات تقنیة  اثر:)٢٠٠٥(الرحمن  عبد بسام یوسف،
 جامعة كلیات من عینة في استطالعیة  دراسة:المتمیز األداء تحقیق
 واالقتصاد، األعمال، كلیة اإلدارة إدارة في فلسفة دكتوراه ل، أطروحةالموص
  .الموصل جامعة

 الحادي القرن فيالى الع التعلیم للمؤتمر النهائي التقریر ):١٩٩٨ (الیونسكو
  .أكتوبر، باریس) ٩-٥(من  الفترة والعشرین، خالل
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