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درجت امتالك أعضبء اهليئت التدريسيت يف جبمعت الطفيلت
التقنيت للسمبث املميزة للمدرس اجلبمعي الفعبل من
وجهت نظر طلبتهم
سميمان سالم الحجايا
كمية العموم التربوية  -جامعة الطفيمة التقنية
الممخص_ىدفت ىذه الدراسة الكشف عن درجة امتالك أعضاء الييئة

اخذ سمة التغير حقيقة واقعية ومؤثرة في كافة ميارات الحياة ،مما

التدريسية في جامعة الطفيمة التقنية لمسمات المميزة لممدرس الجامعي

يجعل المنظومة التربوية بكافة مكوناتيا أمام تحديات كثيرة ،وال

الفعال من وجية نظر طمبتيم ،ولتحقيق أىداف الدراسة تم تطوير أداة

سيما منظومة التعميم الجامعي والتي ليا دور أساسي في بناء

مكونة من ( )30فقرة موزعة عمى ثالث مجاالت وىي :السمات

المجتمعات وتحقيق أماليا.

الشخصية ،الميارات التدريسية ،التواصل مع الطمبة ،وقد تكونت عينة

ولم تعد الجامعة وظيفتيا األساسية مجرد نقل المعرفة من

الدراسة من ( )311طالباً وطالبة ،منيم ( )163طالباً و( )148طالبة،

جيل إلى جيل فقط ،بل أصبحت مؤسسة رائدة وفاعمة ومنتجة

تم اختيارىم بالطريقة الطبقية العشوائية حسب متغيري الكمية والجنس.

لممعرفة ومرك از ألعداد الباحثين ،وتنمية الشخصية المتكاممة

ولإلجابة عن أسئمة الدراسة تم استخدام المتوسطات الحسابية

لمطمبة ،فضال عن خدمة المجتمع وتطويره ].[1

واالنحرافات المعيارية وتحميل التباين المتعدد ) (MANOVAوقد

كما وانيا تعتبر إحدى أدوات التربية والتغير والبناء ،فمنيا

خمصت الدراسة إلى عدة نتائج منيا .أن جميع مجاالت الدراسة جاءت

يتخرج األطباء والميندسون ورجال السياسة والقانون وغيرىم ،لذلك

بدرجة متوسطة ،واحتل مجال السمات الشخصية المرتبة األولى ثم مجال
الميارات التدريسية وجاء مجال التواصل مع الطمبة بالمرتبة الثالثة

تقع عمى كاىميا مسؤوليات جسام ،وأدوار بالغة األىمية لموفاء

واألخيرة .وأن ىناك فروقا ذات داللة إحصائية في مجال السمات

برسالتيا األساسية والمتمثمة بتخريج الكوادر المدربة وأجراء البحث

الشخصية تعزى لمتغير الكمية ولصالح الكميات العممية ،كما كان ىناك

العممي وخدمة المجتمع [ ]2وىي أيضا احد المقومات األساسية

فروق ذات داللة إحصائية في مجال التواصل مع الطمبة حسب متغير

والدعامات األقوى ألي مجتمع كان ،إذ تيدف إلى أحداث التغير

الجنس ولصالح الذكور.

اإليجابي .المنشور الذي يواكب التطور العممي والحضاري ،ألنو

الكممات المفتاحية :أعضاء الييئة التدريس ،جامعة الطفيمة التقنية،

كمما تعددت مصادر التعميم وتوزع مخرجاتو العممية والمينية بقدر

السمات المميزة لممدرس الجامعي الفعال.

ما يتحقق من تقدم وتطور ورخاء في إي مجتمع كان [ ]3وان

 .1المقدمة

ىناك قناعة تتزايد بان التقدم العممي ألي دولة يعتمد بالدرجة

لم يعد خافيا إن التطورات السريعة والمستمرة في عصر

األولى عمى ما تقدمة الجامعات من خبرات ومعارف لألجيال

اإلنفجار المعرفي والذي اتسم بتدفق المعمومات والمعرفة ،والذي

المستقب ـ ـل من خ ـ ـالل كف ـ ـاءة أعض ـ ـاء الييئ ـ ـة التدريسي ـ ـة وفاعميتي ـ ـم
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المبادئ األخالقية والصفات الشخصية لممدرس الجامعي بشكل
عام والى العالقات الودية بينو وبين الطالب عمى وجو

ويعد عضو ىيئة التدريس عنص ار أساسيا وفاعالً في العممية

الخصوص.

التعميمية الجامعية والمحرك األساسي ليا ،ولمميارات التي يتميز
بيا دور بارز وميم في فعالية العممية التعميمية باعتبارىا تشكل

وقد أجريت العديد من الدراسات في ىذا الصدد منيا دراسة

إحدى أىم المدخالت التعميمية اليامة والتي تؤثر في الطمبة من

الجراح والشريفين [ ]2والتي ىدفت إلى تحديد السمات المميزة

جميع النواحي سواء أكانت المعرفية أم النفسية أم األداء أم

لعضو ىيئة التدريس في جامعة اليرموك ،وقد تكونت عينة الدراسة

االنفعال أم العاطفية ،فأنيا تبقى ناقصة التأثير إذا لم يوجد عضو

( )1020طالباً وطالبة منيم ( )440طالبا و( )580طالبة وقد

ىيئة التدريس الفعال وذو الكفاية والمعد أعدادا تربويا جيدا والمتمتع

استخدم المنيج الوصفي التحميمي ،وقد توصمت الدراسة إلى عدة

بخصائص وسمات متنوعة تمكنو من التكيف مع المستجدات

نتائج من أىميا إن جميع السمات جاءت بدرجة عالية وقد حصل

التربوية والتعامل مع الطمبة والمتفيم لخصائصيم وظروفيم

مجال السمات الشخصية عمى المرتبة األولى وان ىناك فروقاً ذات

المتنوعة [ ،]5كما انو يقوم بوظيفة من أىم وظائف الجامعة

إحصائية تعزى لمميارات التدريسية ولصالح الطالبات وعدم وجود

وأكثرىا فاعمية في أعداد الطمبة لمتعامل مع متطمبات الحياة

فروق ذات داللة إحصائية تعزى لمتغيري الكمية والمستوى

المستقبمية لتمبية حاجات التنمية الشاممة ومتطمبات المجتمع

الدراسي.
كما أجرى سميت [ ]11دراسة ىدفت إلى معرفة أىم الصفات

المتسارعة ].[6
كما إن ميارة التدريس الجامعي ال تعتمد عمى المعرفة الواسعة في

الفعالة لممدرس الجامعي في جامعتين تقعان في الجنوب الغربي

التخصص الذي يحممو عضو ىيئة التدريس فحسب بل تعتمد عمى

ألمريكا وقد تكونت عينة الدراسة من ( )615طالبا معظميم من

الكثير من الخصائص الشخصية واالجتماعية والنفسية التي تساعد

أصل إسباني ،وقد خمصت الدراسة إلى أن ىناك ( )29صفة

عمى مثل ىذا الوظيفة [ ،]7ىذا وقد أشار ابو قديس [ ]8إلى

لممدرس الجامعي منيا المعرفة ،التواصل ،العدالة ،االحترام،

ضرورة إن يمتمك عضو ىيئة التدريس الفعال عددا من السمات

التواجد ،في ساعاتو المكتبية والمرن ،المنظم ،الصبور ،وغيرىا أال

والصفات كالقدرة عمى التكيف والظيور الشخصي الجذاب

إن أكثر الصفات جاءت عمى أعمى تقدير الطمبة ىي (المعرفة،

والتعاون ،والدقة ،وضبط النفس ،التواضع ،واألخالق الفاضمة

الفيم ،التواصل ،عدالة التقويم).

واقامة عالقات حسنة بينو وبين الطمبة [ ]9إن ىناك خصائص

وفي حين أجرى أبو حميدان وسواقد [ ]7دراسة ىدفت إلى

وسمات لعضو ىيئة التدريس الفعال يجب أن يمتمكيا كالخصائص

استقصاء الصفات التي يرغب طمبة جامعة مؤتة توافرىا في عضو

المينية والمتمثمة بالخصائص العممية والميارات التدريسية وعدالة

ىيئة التدريس وقد تكونت عينة الدراسة من ( )700طالباً وطالبة

التقويم ،ودقة احترام المواعيد ،وكذلك الخصائص االنفعالية

تم اختيارىم بالطريقة العشوائية العنقودية ،وقد استخدام المنيج

والمتمثمة باالتزان العاطفي وحسن التصرف والثقة بالنفس

الوصفي بصورة المسحية .وقد خمصت الدراسة إلى عدة نتائج كان

والموضوعية ،كما تؤكد عمى أىمية الخصائص االجتماعية

أىميا إن الصفات األكثر رغبة لدى الطمبة ىي الصفات الشخصية

والمتمثمة بالعالقات اإلنسانية الطيبة كالتواضع والصداقة والتعاون

وعدم وجود فروق تعزى إلى الجنس والمستوى الدراسي والكمية.
كما أجـرى الحكم ـي [ ]12دراس ـ ـة ىدفـ ـ ـت إلى إعـ ـ ـ ـ ـداد معي ـ ـ ـار

وروح المرح والبشاشة ،وكذلك دراسة قروبر [ ]10أيضا عمى أىمية
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الجامعي.

تفضيالً لألستاذ الجامعي من وجية نظر طمبتيم بجامعة أم القرى

ومن خالل استعراض الدراسات السابقة والمتعمقة بالسمات أو

فرع الطائف من المستوى األول والمستوى األخير ،وقد تكونت

الخصائص العامة ألعضاء الييئة التدريسية في الجامعات سواء

عينة الدراسة من ( )210طالبا من كمية التربية والعموم ،وقد

أكانت محمية أم عربية أم أجنبية نجد إن ىناك اىتماما كبي ار

توصمت الدراسة إلى إن أىم الكفايات المطموبة لألستاذ الجامعي

بضرورة توافر ىذه السمات وخاصة السمات الشخصية والتدريسية

ىي الشخصية والعالقات اإلنسانية التقويم والتمكن العممي

وطبيعة العالقات مع الطمبة لما ليا من اثر عمى عمميتي التعمم

والميني ،وان ىناك فروقاً ذات داللة إحصائية لوجود الكفاءات

والتعميم.

المينية لممدرس الجامعي وخاصة في التحضير لممحاضرة،

 .2مشكمة الدراسة

وأساليب التحفيز والتعزيز ولصالح الكميات العممية وعدم وجود

أ .أسئمة الدراسة

فروق ذات داللة إحصائية لمتغير المستوى الدراسي.

نتيجة لتوصيات الكثير من الدراسات السابقة مثل دراسة

وأجرت األسمر كذلك [ ]13دراسة ىدفت إلى مدى ممارسة

الجراح ،الشريفين [ ]2والتي أوصت ضرورة إيالء الجامعة لتقديرات

عضوات ىيئة التدريس لمكفايات المينية من وجية نظر الطالبات

الطمبة لسمات عضو ىيئة التدريس الفعال أىمية قصوى لما ليا

عمى مستوى البكالوريوس المتوقع تخرجيم الفصل الدراسي الثاني

من انعكاسات عمى المسيرة التعميمية في الجامعة ،وكذلك دراسة

2003/2002م في جامعة أم القرى ،وقد تكونت عينة الدراسة من

الحكمي [ ]12والتي كان من توصياتيا ضرورة تزويد أعضاء

( )735طالبة وقد كان من نتائجيا إن عضوات ىيئة التدريس

الييئة التدريسية في الجامعة بالكفايات الشخصية ،والعالقات

يمارسن الكفايات بدرجة متوسطة بمحاورىا األربعة (الشخصية،

اإلنسانية ،التمكن العممي والميني ،وقد أوصت كذلك دراسة أبو

التدريس ،إدارة الصف ،التقويم(.

حميدان ،وسواقد [ ]7عمى ضرورة اطالع أعضاء الييئة التدريسية

وأجرت المشاقبة [ ]14دراسة ىدفت الكشف عن إدراكات

عمى الصفات والسمات الالزمة لتحسين أدائيم وتعامميم مع

طمبة الجامعة الياشمية لمتعميم الفعال وعالقتيا بدور المدرس

طمبتيم.

الجامعي ،المادة الدراسة والطالب وقد تكونت عينة الدراسة من

ولذلك جاءت ىذه الدراسة لمكشف عن درجة امتالك أعضاء

 400طالباً وطالبة وقد تم اختيارىم بالطريقة العشوائية العنقودية

الييئة التدريسية في جامعة الطفيمة التقنية لمسمات المميزة لممدرس

وقد أشارت نتائج الدراسة إن إدراكات الطالبات أكثر إيجابية من

الجامعي الفعال ،وذلك من خالل اإلجابة عن السؤالين التاليين:

إدراكات الطالب لمتعمم الفعال.

السؤال األول – ما درجة امتالك أعضاء الييئة التدريسية في

وقد قام ىونج ] [15بدراسة ىدفت التعرف عمى الخصائص

جامعة الطفيمة التقنية لمسمات المميزة لممدرس الجامعي الفعال من

الشخصية والمينية لممدرس الجامعي ،والتي ليا اثر واضح عمى

وجية نظر طمبتيم؟

شخصية ومكانتو المينية وقد تكونت عينة الدراسة من )(280

السؤال الثاني – ىل ىناك فروق ذات داللو إحصائية عند مستوى

طالب وطالبة في جامعة ""Bowing qreen state university

الداللة ) (a≤ 0.05لدرجة امتالك أعضاء الييئة التدريسية في

بوالية أوىايو األمريكية وقد أظيرت نتائج الدراسة إن العالقات

جامعة الطفيمة لمسمات المميزة لممدرس الجامعي الفعال من وجية

اإلنسانية مع الطمبة وحسن المظير من العوامـ ـل الميم ـ ـ ـة لمم ـ ـ ـدرس

نظر طمبتيم تعزى لمتغيرات (الكمية ،الجنس ،المستوى الدراسي).
1207

2

2013

12

ب .أهمية الدراسة

التقنية والمحددة بثالثة مجاالت ىي (السمات الشخصية والتدريسية

 -التعرف عمى واقع امتالك عضو ىيئة التدريس في جامعة

والتواصل مع الطمبة).

الطفيمة التقنية لمسمات المميزة وأثرىا عمى عمميتي التعميم والتعمم

ويمكن التعرف عمييا من خالل متوسط استجابات الطمبة عمى

الفعال.

األداة المعدة ليذه الدراسة.

 -قد تزود أعضاء الييئة التدريسية بأىم السمات التي ينبغي

ه .حدود الدراسة
اقتصرت ىذه الدراسة عمى طمبة جامعة الطفيمة التقنية عمى

توافرىا لدييم والتي ليا اثر عمى ممارستيم وأدائيم الميني.
 -قد تساعد نتائجيا مركز تطوير أعضاء ىيئة التدريس في

مستوى البكالوريوس في الكميات العممية واإلنسانية لمفصل الثاني

الجامعة لالستفادة منيا أثناء وصفو لبرامج التطوير والتركيز عمى

من العام الدراسي 2013/2012م.

أىم السمات المميزة لممدرس الجامعي بالنسبة لمطمبة.

 -وكذلك عمى الخصائص السيكومترية لألداة المستخدمة في ىذه

ج .أهداف الدراسة

الدراسة.

تيدف ىذه الدراسة التعرف عمى درجة امتالك أعضاء الييئة

 .3الطريقة واإلجراءات

التدريسية في جامعة الطفيمة التقنية لمسمات المميزة لممدرس

أ .مجتمع الدراسة

الجامعي الفعال ومعرفة أن كان ىناك اختالفاً باختالف متغيرات

تكون مجتمع الدراسة من جميع طمبة البكالوريوس في جامعة
ّ
الطفيمة التقنية لمفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي

د .مصطمحات الدراسة

 2013/2012والبالغ عددىم ( )4459طالبا وطالبة يتوزعون

 -عضو ىيئة التدريس :كل من ىو معين رسميا في جامعة

عمى ( )5كميات وىي (اليندسة ،العموم اآلداب ،التربية ،اإلدارة).

الطفيمة التقنية ويقوم بالتدريس الفعمي فييا والحاصل عمى درجتي

ب .عينة الدراسة

الدراسة.

الدكتوراه

أو

الماجستير

خالل

الفصل

الدراسي

الثاني

تكونت عينة الدراسة من ( )311طالبا وطالبة شكمت ما

.2013/2012

نسبتو ( )%7من مجتمع الدراسة ،وقد تم اختيارىا بالطريقة الطبقية

 -السمات المميزة لعضو ىيئة التدريس :وىي مجموعة السمات أو

العشوائية حسب متغيري الكمية والجنس والجدول رقم ( )1يبين

الصفات التي يتمتع بيا عضو ىدية التدريس في جامعة الطفيمة

ذلك.

جدول 1

توزيع عينة الدراسة حسب تقاطع مستويات الدراسة
الكمية

الجنس

العممية
اإلنسانية
المجموع

ثانية فاقل

المستوى

ثالثة فأكثر

ذكور

55

40

إناث

37

29

ذكور

35

33

إناث

41

41

168

143
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تم التأكد من صدق أداة الدراسة من خالل عرضيا عمى

ج .أداة الدراسة
لتحقيق ىدف الدراسة الحالية ،جرى تطوير أداة مكونة من قسمين

مجموعة من المحكمين ذوي االختصاص في اإلدارة التربوية

وىما:

والقياس والتقويم من ذوي الخبرة في جامعة الطفيمة التقنية وجامعة

الجزء األول :يتضمن معمومات عامة تتعمق بأفراد الدراسة ،وشممت

مؤتة لمتأكد من صحة صياغة الفقرات وانتمائيا لممجال التي

عدداً من المتغيرات الديمغرافية مثل (الكمية ،الجنس المستوى

وضعت فيو ،وصالحيتيا لقياس ما صممت لقياسو ،وبناء عمى

الدراسي).

ممحوظات المحكمين تم إجراء بعض التعديالت عمى بعض

الجزء الثاني :ويتضمن أداة لقياس درجة امتالك أعضاء

الفقرات ،وقد اعتمدت الفقرات التي اجمع عمييا ( )%80من

الييئة التدريسية في جامعة الطفيمة التقنية لمسمات المميزة لممدرس

المحكمين عمى وضوحيا ومالءمتيا واستقرت األداة بصورتيا

الجامعي ،وذلك بعد االطالع عمى الدراسات السابقة واألدب

النيائية عمى ما ىي عمية من غير حذف ألية فقرة من فقراتيا

النظري الخاص بموضوع الد ارسة مثل دراسة كل من الجراح،

المكونة من ( )30فقرة وموزعة عمى ثالثة مجاالت.

الشريفين [ ،]2أبو حميدان ،وسواقد [ ]7األسمر [ ]13فقد اشتممت

 -ثبات األداة:

في مجموعيا عمى ( )30فقرة موزعة عمى ثالثة مجاالت ،وىي

تم التأكد من ثبات األداة بطريقتي االختبار واعادة االختبار،

السمات الشخصية ( )10فقرات ،والميارات التدريسية وليا ()12

وطريقة االتساق الداخمي (كرونباخ ألفا) ،إذ تم توزيع األداة عمى

فقرة ،والتواصل مع الطمبة وليا ( )8فقرات.

عينة استطالعية بمغت ( )20طالباً تم اختيارىم بصورة عشوائية
من مجتمع الدراسة ومن خارج عينتيا األصمية ،ثم تم تطبيق األداة

وقد تم تدريج فقرات أداة الدراسة حسب مقياس ليكرت
)(Likertوالمكون من خمس درجات وىي بدرجة كبيرة جداً وليا

عمى العينة نفسيا بفاصل زمني مقداره (أسبوعان) ،والجدول رقم

( ،)5بدرجة كبيرةً وليا ( ،)4بدرجة متوسطة وليا ( ،)3بدرجة

( )2يوضح معامالت الثبات بطريقة االختبار واعادة االختبار
وطريقة االتساق الداخمي.

صغيرة وليا ( ،)2وبدرجة صغيرة جداً وليا درجة واحدة.
 -صدق األداة:

جدول 2

قيم معامالت الثبات بطريقتي االختبار واعادة االختبار وطريقة االتساق الداخمي
األداة

السمات المميزة

لعضو هيئة التدريس الفعال

المجال

طريقة االختبار – إعادة االختبار

االتساق الداخمي (كرونباخ ألفا)

السمات الشخصية

*0.80

0.79

الميارات التدريسية

*0.82

0.80

التواصل مع الطمبة

*0.81

0.78

األداة ككل

*0.82

0.80

• دال عند مستوى الداللة ).(a≤ 0.05

يبين الجدول ( )2إن قيم معامل الثبات لألداة ككل بطريقة

بين ( )0.82 – 0.80بطريقة االختبار واعادة االختبار في حين

االختبار واعادة االختبار ( )0.82وبطريقة االتساق الداخمي

تراوحت معامل الثبات بطريقة االتساق الداخمي (كرونباخ إلفا) من

(كرونباخ إلفا) ( )0.80وقد تراوحت معامل الثبات لمجاالت األداة

( )0.80 -0.78وتعد معامالت الثبات ىذه مقبولة لغايات ى ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـذه
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الدراسة.

 -المتوسط الحسابي الذي يقع بين ( -1اقل من )2.33يكون

األساليب اإلحصائية:

بدرجة منخفضة.

 -1تم استخدام المتوسطات الحسابية والنحرافات المعيارية لإلجابة

 -المتوسط الحسابي الذي يقع بين ( -2.33اقل من )3.66

عن السؤال األول.

يكون بدرجة متوسطة.

 -2تم استخدام تحميل التباين المتعدد ) (MANOVAلإلجابة

 -المتوسط الحسابي الذي يكون من ( 3.66فأكثر) يكون بدرجة

عن السؤال الثاني.

مرتفعة.
 .4النتائج ومناقشتها

معيار الحكم:
فقد تم اعتماد المعيار التالي لمحكم عمى درجة امتالك أعضاء

عرض النتائج ومناقشتيا والتوصيات وفيما يمي عرض النتائج

الييئة التدريسية لمسمات المميزة لممدرس الجامعي الفعال من وجية

الدراسة حسب تسمسل أسئمتيا:

نظر طمبتيم اعتمادا عمى المتوسط الحسابي االتي:

النتائج المتعمقة بإجابة السؤال األول:

 -1الدرجة من ( -1اقل من )2.33درجة منخفضة.

ما درجة امتالك أعضاء الييئة التدريسية في جامعة الطفيمة التقنية

 -2الدرجة من ( -2.33اقل من  )3.66درجة متوسطة.

لمسمات المميزة لممدرس الجامعي الفعال من وجية نظر طمبتيم؟

 -3من ( 3.66فأكثر) درجة مرتفعة.

واإلجابة عن ىذا السؤال تم حساب المتوسطات الحسابية

وبناء عمى ذلك يكون درجة امتالك أعضاء الييئة التدريسية

واالنحرافات المعيارية لكل مجال من المجاالت السمات المميزة

لمسمات المميزة لممدرس الجامعي الفعال من وجية نظر طمبتيم

لعضو ىيئة التدريس والجدول ( )3يبين ذلك.

عمى النحو اآلتي:
جدول 3
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة المتالك أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة الطفيمة التقنية لمسمات المميزة لممدرس
الجامعي الفعال من نظر وجهة نظر طمبتهم مرتبة تنازليا حسب مجاالت الدراسة

المجال

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

الدرجة

السمات الشخصية

3.45

0.616

1

متوسطة

الميارات التدريسية

3.18

0.611

2

متوسطة

التواصل مع الطمبة

3.01

0.789

3

متوسطة

األداة ككل

3.21

9.570

ـــــ

متوسطة

يبين الجدول ( )3إن جميع درجة امتالك أعضاء الييئة

معياري ( )0.616في حين جاء مجال الميارات التدريسية بالمرتبة

التدريسية في جامعة الطفيمة التقنية لمسمات المميزة لممدرس

الثانية بمتوسط حسابي ( )3.18وانحراف معياري ( )0.611وجاء

الجامعي الفعال بشكل عام كانت متوسطة حيث بمغ المتوسط

مجال التواصل مع الطمبة في المرتبة الثالثة واألخير بمتوسط

الحسابي ككل ( )3.21بانحراف معياري ( )0.579وقد جاءت

حسابي ( )3.01وبانحراف معياري (.)0.789

جميع مجاالت الدراسة بدرجة متوسطة حيث حصل مجال السمات

وقد يعزى تقدم السمات الشخصية إلى أن تركيز الطمبة غالباً

الشخصية عمى أعمى متوسط حسابي حيث بمغ ( )3.45وبانحراف

في آخذىم لالنطباعات عن مدرسين يكون أكثر في جانب السمات
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الشخصية كالمظير والثقة بالنفس وغالباً ما يتحدث الطمبة حول

الشخصية ،ومع دراسة الحكم أيضاً [ ]12والتي كان من أىم

سمات مدرسييم الشخصية أكثر من حديثيم في مجال قدراتيم

نتائجيا أن أىم الكفايات المطموبة لألستاذ الجامعي ىي السمات

التدريسية.

الشخصية ،وكذلك مع دراسة األسمر [ ]13والتي كان من نتائجيا
أن عضوات ىيئة التدريس يمارسون الكفايات بدرجة متوسطة.

ولعل من المنطقي أيضاً أن تكون ميارات التدريس عند
المدرسين عمى أىميتيا تستجمب اىتمام الطمبة في الدرجة الثانية

وقد اختمفت مع نتائج دراسة ىونج ] [15والتي كان من

بعد السمات الشخصية .ذلك أن مقدمات التدريس في األيام األولى

نتائجيا أن أكثر السمات الالزم توافرىا لدى المدرس الجامعي ىي

عمى الخصوص يركز فييا الطمبة عمى سمات مدرسييم

العالقات اإلنسانية مع الطمبة ومع دراسة سميت [ ]11والتي كان

الشخصية .وفي مرحمة الحقة يتأممون قدراتيم التدريسية.

من نتائجيا أن أكثر الصفات الفعالة لممدرس الجامعي ىي المعرفة

وبناء عميو فعندما تحتل السمات الشخصية المرتبة األولى
ً

والفيم والتواصل مع الطمبة.

والقدرات التدريسية في المقام الثاني ،فتبقى المرتبة الثالثة لمتواصل

كما تم حساب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لكل فقرة

مع الطمبة.

من فقرات كل مجال من مجاالت السمات المميزة لممدرس الجامعي
الفعال كما يمي:

وقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج الجراح ،الشريفين []2
والتي كان من نتائجيا أن مجال السمات الشخصية حصل عمى

أ) المجال األول (السمات الشخصية) تم حساب المتوسطات

المرتبة األولى ،ومع دراسة أبو حميدان ،سواقد [ ]7والتي كان من

الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة لكل فقرة من فقرات

نتائجيا أن الصفات األكثر رغبة لدى الطمبة ىي الصفات

ىذا المجال و الجدول ( )4يبين ذلك.

جدول 4
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة الستجابات عينة الدراسة عمى فقرات مجال السمات الشخصية مرتبة تنازليا
رقم الفقرة

الفقرة

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

الدرجة

1

يتمتع بثقة بنفسو

3.93

0.851

1

مرتفعة

6

يتمتع بالقيم الفاضمة

3.77

1.00079

2

مرتفعة

7

يتمتع بمنظر خارجي حسن

3.68

0.965

3

مرتفعة

2

بتمتع بشخصية قوية ومؤثرة

3.57

0.999

4

متوسطة

8

يتمتع بالصبر والحمم ويتقبل النقد

3.36

1.092

5

متوسطة

3

يتمتع بالبساطة والتواضع

3.34

1.175

6

متوسطة

4

يتمتع بالقدرة عمى ضبط انفعاالتو

3.27

1.092

7

متوسطة

5

يتمتع بالبشاشة والمرح

3.20

1.085

8

متوسطة

10

يتمتع باالنفتاح والتسامح وسعة األفق

3.19

0.985

9

متوسطة

9

تنسجم أفعالو مع أقوالو

3.16

1.013

10

متوسطة

يبين الجدول ( )4إن الفقرات ذات األرقام ( )1,6,7جاءت

الفقرة رقم ( )1والتي تنص عمى "يتمتع بثقة بنفسو" جاءت بالمرتبة

بدرجة مرتفعة في حين جاءت بقية الفقرات بدرجة متوسطة وان

األولى بمتوسط حسابي ( )3.93وبانحراف معياري ()0.851
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وجاءت الفقرة رقم ( )9والتي تنص عمى "تنسجم أقوالو مع أفعالو"

وقد اتفقت نتائج ىذه الدراسة مع نتائج دراسة ىونج [ [15والتي

بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي ( )3.16وبانحراف معياري

كان من نتائجيا أن حسن المظير من العوامل الميمة لممدرس

(.(1.013

الجامعي.

وقد يعزى تقدم الفقرات :التي تشير إلى الثقة بالنفس والقيم

أما كون فقرة انسجام أفعال المدرس مع أقوالو في المكان

الفاضمة وحسن المظير إلى أن من طبيعية الطمبة في تعرفيم

األخير فقد يعزى ذلك إلى أن اكتشاف مدلول ىذه السمة يأتي

لمدرسييم أن ييتموا بالمظير كونو أول ما تقع أعينيم عميو وىو

متأخ ار زمنياً وعممياً عن باقي الفقرات .وكثي اًر ما يمقي المدرسون

أيضاً قيمة معترف بيا ويطمب بيا المدرس تقميدياً ومن المعروف

تعميمات وترغيبات وترىيبات ثم يتخمون عن مفادىا عبر زمن

أن اىتمام المدرسين بمظيرىم تفرضو تقاليد العمل ،كما أن الطمبة

المساق وليذا جاءت النتيجة متدنية عن سواىا.

ييتمون عادة بشكل جاد بمدى ثقة المدرس بنفسو بمستوى ال يقل

ب) المجال الثاني (الميارات التدريسية) :تم حساب المتوسطات
الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة الستجابات عينو

عن حسن المنظر واألمر كذلك عمى تحميو بالقيم الفاضمة.

الدراسة عمى ىذا المجال والجدول ( )5يبين ذلك.
جدول 5

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة الستجابات عينة الدراسة عمى الفقرات مجال المهارات التدريسية مرتبة تنازليا
رقم الفقرة

الفقرة

الوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

الدرجة

11

يعد خطة المساق بعناصرىا كافة

3.83

1.028

1

مرتفعة

13

يقدم المادة التعميمية بشكل متسمسل ومنطقي

3.51

1.062

2

متوسطة

22

يتواصل بمغة واضحة ويستخدميا في التدريس

3.43

0.967

3

متوسطة

12

يييئ بيئة تعميمية مشجعة

3.22

1.121

4

متوسطة

16

يستخدم أساليب متنوعة في توضيح األفكار والمفاىيم

3.15

0.991

5

متوسطة

17

يعزز مبادرات ومقترحات الطمبة إثناء المحاضرة

3.14

1.113

6

متوسطة

15

يدير الموقف الصفي التعميمي بشكل يسيل تحقيق النتاجات

3.04

0.967

7

متوسطة

14

يتأكد من فيم الطمبة لمموضوعات التي يدرسيا أول بأول

3.03

1.052

8

متوسطة

19

يربط بين الجانب النظري والعممي الطبيعي

3.01

0.975

9

متوسطة

20

يكمف الطمبة بالواجبات واألعمال البيتية بشكل مستمر

3.00

1.076

10

متوسطة

21

يستخدم أساليب متنوعة في تقويم أداء الطمبة

2.94

1.067

11

متوسطة

18

يستخدم وسائل تعميمية تتالءم مع أىداف المحاضرة

2.82

1.026

12

متوسطة

مع أىداف المحاضرة" عمى اقل متوسط حسابي ( )2.82وبانحراف

يبين الجدول ( )5إن الفقرة ( )11والتي تنص عمى "يعد خطة

معياري (.)1.026

المساق بعناصرىا كافة" عمى الرتبة األولى بمتوسط حسابي
( )3.83وبانحراف معياري ( )1.028بدرجة مرتفعة في حين

وقد يعزى إلى أن الخطة من أىم واجبات المدرس التي يقوم

جاءت بقية الفقرات في ىذا المجال بدرجة متوسطة حيث احتمت

عمييا التدريس كامالً .كما أن ميارات إعداد الخطة يسارع

الفقرة رقم ( )18والتي تنص عمى "يستخدم وسائل تعميمية تتالءم

المدرسـ ـون لمح ـ ـاولة إتقاني ـ ـا ،ألني ـ ـ ـا الوجـ ـ ـو الرسمـ ـ ـ ـي والمكش ـ ـ ـ ـ ـوف
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استراتيجيات التدريس األخرى متيسرة في طوع المعمم.

أما تأخر استخدام الوسائل التعميمية فيو منطقي ألن ىذا

ج) المجال الثالث (التواصل مع الطمبة) :تم حساب المتوسط ـ ـ ـ ـ ـات

السموك التدريسي غالباً ما يتطمب إعداد أدق وضبط زمني وعممي

الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة الستجابات عينة
الدراسة عمى ىذا المجال والجدول ( )6يبين ذلك.

أكثر .كما أن الجامعة قد ال توفـر الوسائ ـ ـل المطموب ـ ـة .فيمـ ـ ـا تبقـ ـ ـى

جدول 6
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والرتبة والدرجة الستجابات عينة الدراسة عمى مجال التواصل مع الطمبة مرتبة تنازليا
رقم الفقرة

الفقرة

المتوسط الحسابي

االنحراف المعياري

الرتبة

الدرجة

30

يبني عالقات وربة قائمة عمى االحترام المتبادل مع الطمبة

3.38

1.256

1

متوسطة

29

يتيح لمطمبة فرصة لتغير عن آرائيم بحرية

3.14

1.023

2

متوسطة

27

يرشد الطمبة ويوجييم

3.08

1.184

3

متوسطة

23

يمتزم بالساعات المكتبية التي حددىا لمطمبة

3.06

1.230

4

متوسطة

25

يتعامل مع الطمبة بموضوعية

2.98

1.025

5

متوسطة

28

يشجع الطمبة عمى اإلبداع واالبتكار

2.91

1.209

6

متوسطة

24

ييتم بتنمية شخصية الطالب

2.89

1.189

7

متوسطة

26

ييتم باحتياجات الطمبة الشخصية

2.64

1.240

8

متوسطة

النتائج المتعمقة بالسؤال الثاني:

يبين الجدول ( )6إن جميع الفقرات في مجال التواصل مع
الطمبة جاءت بدرجة المتوسطة ،وان الفقرة رقم ( )30والتي تنص

السؤال الثاني :ىل ىناك فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى

عمى "يبني عالقات وربة قائمة عمى االحترام المتبادل مع الطمبة"

الداللة ) (a≤ 0.05لدرجة امتالك عضو ىيئة التدريس في جامعة

جاءت بالمرتبة األولى بمتوسط حسابي ( )3.38وبانحراف معياري

الطفيمة التقنية لمسمات المميزة لممدرس الجامعي من وجية نظر

( )1.256في حين جاءت الفقرة رقم ( )26والتي تنص عمى "ييتم

طمبتيم تعزى لمتغيرات (الكمية ،الجنس ،المستوى الدراسي)؟

باحتياجات الطمبة الشخصية" بالمرتبة األخيرة بمتوسط حسابي

لإلجابة عن ىذا السؤال تم استخدام تحميل التباين المتعدد

( )2.64وبانحراف معياري (.)1.240

) (MANOVAعمى اعتبار إن مجاالت الدراسية "السمات

أما كون مجال التواصل مع الطمبة كمو في المستوى المتوسط ،فمن

الشخصية ،الميارات التدريسية ،التواصل مع الطمبة" ،متغيرات

الممكن أن يعود ذلك لممنطق التربوي العام في التوزيع الطبيعي

تابعة ومتغيرات (الكمية ،الجنس ،المستوى الدراسي) متغيرات

لألشياء ،ومع أنو ظيرت بعض الفروق في الدرجات لكنيا لم

مستقمة والجدول ( )7يبين قيم المتوسطات الحسابية واالنحرافات

تصل إلى درجة التميز أو االنخفاض.

المعيارية عمى مجاالت الدراسة وحسب متغيري – الكمية والجنس.
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جدول 7

المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لدرجة امتالك أعضاء الهيئة التدريسية لمسمات المميزة لممدرس الجامعي الفعال حسب متغيري الدراسة
(الكمية ،الجنس)
المتغير
العممية
الكمية
اإلنسانية
ذكور

الجنس

إناث

السمات الشخصية

المهارات التدريسية

التواصل مع الطمبة

الوسط الحسابي

3.54

3.15

3.10

االنحراف معياري

0.694

0.662

0.832

الوسط حسابي

3.34

3.20

2.91

االنحراف معياري

0.500

0.552

0.730

الوسط حسابي

3.44

3.21

3.12

االنحراف معياري

0.651

0.635

0.794

الوسط حسابي

3.45

3.14

2.89

االنحراف معياري

0.576

0.584

0.768

بين الجدول ( )7إن أعمى المتوسطات الحسابية كانت لمكميات

التواصل مع الطمبة حيث بمغ ( )2.89وبانحراف معياري

العممية وفي مجال السمات الشخصية حيث بمغ ( )3.54وبانحراف

( )0.768في حين جاء الذكور في نفس المجال بمتوسط حسابي

معياري ( )0.694في حين بمغ المتوسط الحسابي لمكميات

) )3.12وبانحراف معياري ) )0.794ولمعرفة داللة الفروق في

اإلنسانية ( )3.34وبانحراف معياري ( )0.5000أما حسب متغير

المتوسطات الحسابية تم استخدام تحميل التباين المتعدد

الجنس فقد كان اقل المتوسطات الحسابية لدى اإلناث في مجال

) (MANOVAوالجدول ( )8يبين ذلك.

جدول 8
تحميل التباين المتعدد ( )MANOVAالستجابات عينة الدراسة لدرجة امتالك أعضاء الهيئة التدريسية لمسمات المميزة لممدرس الجامعي الفعال
حسب متغيرات الدراسة (الكمية ،الجنس ،المستوى الدراسي)

المتغير

االختبار

قيمة االختبار

F

درجات

مستوى الداللة

الكمية

ىوتمنج

0.95

9.527

3

0.000

الجنس

ىوتمنج

0.30

3.051

3

0.029

المستوى

ىوتمنج

0.15

1.525

3

0.208.

الجنس × الكمية

ولكس

0.985

1.554

3

0.201

المستوى × الكمية

ولكس

0.983

1.722

3

0.163

المستوى × الجنس

ولكس

0.992

0.832

3

0.477

المستوى × الكمية × الجنس

ولكس

0.982

1.853

3

0.138

يبين الجدول ( )8إن مصدر الفروق في متغيرات الدراسة

( )0.030وقيمة ف المنظرة ليا ( )3.051وىي دالة إحصائيا

قيمة اختبار

عند مستوى الداللة ( )0.05في حين لم تظير ىناك فروق ذات

ىوتمنج ( )0.95وقيمة ف المناظرة ليا ( )9.527وىي دالة

داللة إحصائية لمتغير المستوى أو تفاعل المتغيرات المستقمة

إحصائيا عند مستوى الداللة ( ،)0.05وكذلك ىناك فروق ذات

الثنائية أو الثالثية .ولتحديد في إي المتغيرات التابعة كان ىنالك

التابعة مجتمعة تعزى لمتغير الكمية حيث بمغت

فروق إحصائية لمتغير الجنس حيث بمغت قيمة اختبار ىوتمنج
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استخدام تحميل التباين والجدول ( )9يبين ذلك.

جدول 0

تحميل التباين لدرجة امتالك أعضاء الهيئة التدريسية لمسمات المميزة لممدرس الجامعي الفعال حسب متغيري الكمية والجنس
المتغير
الكمية

الجنس

المجاالت

مجموع المربعات

درجات

متوسط المربعات

ف

مستوى الداللة

السمات الشخصية

2.760

1

2.760

7.437

0.007

الميارات التدريسية

0.577

1

0.577

1.587

0.209

التواصل مع الطمبة

1.595

1

1.595

2.639

0.105

السمات الشخصية

0.120

1

0.120

0.324

0.570

الميارات التدريسية

0.366

1

0.366

1.007

0.316

التواصل مع الطمبة

2.840

1

2.840

4.698

0.031

يبين الجدول ( )9إن ىناك فروق ذات داللة إحصائية في

الذي يعطي لمطمبة الذكور فرصة التعمق في شخصيات مدرسييم

مجال السمات الشخصية يعزى لمتغير الكمية حيث بمغت قيمة

أكثر من زميالتيم من اإلناث ،ويعزز ىذا االتجاه كون أكثر

(ف) ( )7.437وىي دالة إحصائيا عن مستوى الداللة ≤(a

المدرسين من الذكور.

) 0.05وتعزى ىذه الفروق لصالح الكميات العممية حيث بمغ

وقد اختمفت نتائجيا عن نتائج دراسة كل من [ ]7ودراسة

متوسطيم الحسابي ( )3.54وبانحراف معياري ( )0.694في حين

الجراح والشريفين [ ]2والتي كان من نتائجيما عدم وجود فروق

لم تظير فروق ذات داللة إحصائية في مجالي الميارات التدريسية

نعزى لمتغيرات الطمبة والمستوى الدراسي.

والتواصل مع الطمبة ،كما يشير الجدول إن ىناك فروق ذات داللة

وكذلك مع نتائج دراسة المشاقبو [ ]14والتي كان من نتائجيا

إحصائية في مجال التواصل مع الطمبة يعزى لمجنس حيث بمغت

أن إدراكات الطالبات اإلناث أكثر إيجابية من إدراكات الطمبة

قيمة (ف) ( )4.698وىي دالة إحصائية عند مستوى الداللة ≤(a

الذكور عمى جميع أبعاد مقياس التعميم الجامعي الفعال.

) 0.05وتعزى ىذه الفروق لصالح الذكور حيث بمغ متوسطيم

 .5التوصيات

الحسابي ( )3.12وبانحراف معياري ( ،)0.79في حين لم تظير
ىناك فروق ذات داللة إحصائية في مجالي السمات الشخصية

بناء عمى نتائج الدراسة توصي الدراسة بما يمي:
 -التوصياتً :

 -اطالع أعضاء الييئة التدريسية بالسمات المحببة لمطمبة ،لكي

والميارات التدريسية.

يحسن من أدائو وتواصمو مع الطمبة.

وقد يعزى ذلك إلى أن السمات الشخصية أكثر تماشياً مع

 -توفير الوسائل التعميمية الالزمة لكل مادة تعميمية من خالل

المظيرية الحضارية ،واألفراد ذوي التوجو العممي أكثر دقة وأسرع

استحداث غرف خاصة لموسائل التعميمية ومختبرات لكل كمية من

استجابة لمثل ىذا المظاىر الحضارية المعاصرة.

كميات الجامعة وتعيين موظفين متخصصين لذلك.

وبالنسبة لتفوق الطمبة الذكور عمى اإلناث في مجال التواصل مع

 -عقد دورات تدريبية متخصصة ألعضاء الييئة التدريسية من

الطمبة فقد يعزى ذلك إلى أن البيئة الجامعية الحالية تعكس نمط

خالل مركز تطوير أعضاء التدريسية في الجامعة مع التركيز عمى

المجتمع المحمي الذي يفسح المجال لتواصل الذكور مع الذكور

موضوع ميارات الحياة.

أكثر حرية ووضوحاً وبراءة من التواصل بين الذكور واإلناث األمر
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 -وضع أسس ومعايير عممية عند تعيين أعضاء الييئة التدريسية

] [6آل مقبل ،عمي ( .)2011األستاذ الجامعي وتوازن األداء بين

متضمنة السمات المميزة التي يجب أن يتحمى بيا عضو ىيئة

األعباء اإلدارية والمتطمبات األكاديمية .دراسات العموم

التدريس في الجامعة.

التربوية.1785 – 1766 ،)5( 38 ،
] [7أبو حميدان ،يوسف وسواقد ،ساري ( .)2008الصفات

 -أجراء المزيد من البحوث والدراسات حول سمات المدرس

الواجب توافرىا في عضو ىيئة التدريس كما يراىا طمبة

الجامعي الفعال تتناول متغيرات وعينات مختمفة.

جامعة مؤتة .مجمة جامعة دمشق .200 - 175 )1( 24

المراجع
أ .المراجع العربية

] [8أبو قديس ،محمود ( .)2007الممارسات المفضمة في إدارة

] [1البشايرة ،زيد والرواضية ،صالح والسمطاني ،عبد المحسن

الصف الجامعي من وجية نظر كل من أستاذة الجامعة

( .)2005مدى إلمام ليا فعميا والسبل المقترحة لتطويرىا

الياشمية وطالبيا .دراسات العموم التربوية – 389 ،)2( 34

] [2الجراح ،عبد الناصر والشريفين ،نضال ( .)2010السمات

] [9يوسف ،عبد الفتاح ( .)1994بعض الخصائص المدركة

المميزة لعضو ىيئة التدريس الفعال في جامعة اليرموك من

والمأمولة لشخصية المدرس الجامعي .الييئة المصرية العامة

وجية نظر الطمبة في ضوء بعض المتغيرات .مجمة اتحاد

لمكتاب مجمة عمم النفس.47 – 36 )31( ،

دراسات ،العموم التربوية.30 - 15 ،)1( 32 ،

.405

الجامعات العربية لمتربية وعمم النفس ،كمية التربية ،جامعة

] [12الحكمي ،إبراىيم حسن ( )2004الكفايات المينية المتطمبة

دمشق .112 - 87 ،)3( 8

لألستاذ الجامعي من وجية نظر الطالب وعالقتيا ببعض

] [3العجمي ،نوف ( .)2012االحتياجات التدريسية لعضوات

المتغيرات .مجمة رسالة الخميج العربي.56 – 13 ،90 ،

ىيئة التدريس لجامعة األمام محمد من سعود اإلسالمية من وجية

] [13األسمر ،منى ( .)2005كفايات أداء عضوات ىيئة التدريس

نظرىن .دراسات ،العموم التربوية ،الجامعة األردنية17 ،)1( 39 ،

بجامعة ام القرى من وجية نظر الطالبات .مجمة العموم

.27 -

التربوية.176 - 131 ،7 ،

] [4بطاح ،احمد والسعود ،راتب ( )1999تقييم الفعالية التدريسية

] [14المشاقبة ،سمية ( .)2007إدراكات طمبة الجامعة الياشمية

ألعضاء ىيئة التدريس في جامعة مؤتة من وجية نظر

لمتعميم الفعال وعالقتيا بدور المدرس الجامعي والمادة

طمبتيم .دراسات العموم التربوية .480 - 472 )26( 2

الدراسية والطالب .رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة

] [5الحمدان ،جاسم والياجري ،عيود ( .)2012ميارات إدارة

الياشمية ،األردن.

القاعات الدراسية في كميتي التربية والعموم بجامعة الكويت.

ب .المراجع األجنبية

دراسات العموم التربوية.165 – 155 39 ،
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THE DEGREE OF DISTINGUISHED CHARACTERS
EFFECTIVE FACULTY STAFF MEMBER THAT THE
FACULTY STAFF MEMBERS IN TAFILA
TECHNICAL UNIVERSITY (TTU) POSSESS FROM
THEIR STUDENTS' PERSPECTIVES
Suliman Hajaya
Factually of educational sciences
Tafila Technical University
Abstract_The study aimed to investigate the degree of distinguished characters effective faculty
staff member that the faculty staff members in Tafila technical university (TTU) possess from
their students' perspective. For achieving the goals of the study, an instrument of (30) items
were developed, distributed on three domains: personal characters, instructional skills, and
communication with students.
The sample of the study consists of (311) students, (163) male students and (148) female
students chosen in a random and stratified way according to gender and factually variables.
For answering the questions of the study, means, standard deviations and (MANOVA) were
used. The results indicated that all the domains were in a mid level. The personal characters
domain came in the first rank, followed by instructional skills, and communication with
students came in the last.
There are statistically significant differences in personal characters domain attributed to the
variable of faculty for the favor of scientific faculties. There are also statistically significant
differences in communication with students domain regarding gender variable for the favor of
males.
Keywords: faculty staff member, Tafila technical university (TTU), distinguished characters
effective.

1218

