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تقييم املشكالت االنفعالية لدى طلبة كلية الرتبية 
واآلداب يف جامعة تبوك وعالقتها بتقديرهم 

 لفاعلية التدريس اجلامعي
 *عيس ى جود هللا الحربي

 

  

وعالقتها بتقديرهم لفاعلية التدريس دف هذا البحث إلى تقييم املشكالت االنفعالية لدى طلبة كلية التربية واآلداب في جامعة تبوك يه -امللخص

 وطالبة، وقد توصلت الدراسة إلى: 195الجامعي، وقد أجريت الدراسة على عينة مكونة من 
ً
ال يعاني طلبة كلية التربية واآلداب في جامعة تبوك  طالبا

في املشكالت االنفعالية الثالث )الخجل، الخوف،  ال توجد فروق بين الطالب والطالبات من املشكالت االنفعالية الثالث )الخجل، الخوف، الغضب(.

طالب وطالبات تخصص )التربية اإلسالمية( أقل  ال توجد فروق في كل من: )الخجل، والغضب، والخوف( ترجع إلى متغير السنة الدراسية. الغضب(.

ا من طالب وطالبات التخصصات األخرى.
ً
أن  ا من طالب وطالبات التخصصات األخرى.طالب وطالبات تخصص )التربية الخاصة( أقل غضًب  خوف

تواصل مع طالب كلية التربية واآلداب في جامعة تبوك يقدرون بدرجة عالية فاعلية األبعاد األربعة )التخطيط الجيد للتدريس وتنفيذه، التفاعل وال

الة( وال درجة الكلية لفاعلية التدريس الجامعي لدى أعضاء الطالب، املعرفة الجيدة في مجال التخصص، استخدام استراتيجيات وطرائق تدريس فعَّ

الة لبيئة التعلم( وفي الدرجة الكلية لفاعلية التدريس الجامعي أعلى من  هيئة التدريس بالجامعة. عد )اإلدارة الفعَّ متوسط درجات الطالب في بُ

ألبعاد األربعة والدرجة الكلية لفاعلية التدريس الجامعي من طالب وطالبات تخصص ي التربية اإلسالمية والتربية الخاصة أعلى تقديًرا ل الطالبات.

طالب وطالبات )السنة الرابعة( أعلى تقديًرا لُبعد )التقويم الصفي الفًعال( من طالب وطالبات السنتين:  طالب وطالبات تخصص )اللغة العربية(.

عالية: )الخجل، الغضب، الخوف( لدى طالب وطالبات كلية التربية واآلداب وجود ارتباط سالب دال إحصائًيا بين املشكالت االنف )األولى والثانية(.

 بجامعة تبوك والدرجة الكلية لفاعلية التدريس الجامعي.

 اآلداب.، الخوف، الغضب، طالب كلية التربية و املشكالت االنفعالية، الخجل  :الكلمات املفتاحية
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 تبوك جامعة في واآلداب التربية كلية طلبة لدى االنفعالية املشكالت تقييم

 الجامعي التدريس لفاعلية بتقديرهم وعالقتها
 قدمة. امل1

على اهتمام العلماء والباحثين؛ وذلك ملا لها  Emotionsتحظى االنفعاالت       

من تأثيرات على سلوكيات وتصرفات الفرد في مواقفه االجتماعية وسلوكاته 

املختلفة، فقد تكون االنفعاالت عائًقا بين الفرد وتفاعله االجتماعي مع 

اآلخرين؛ فإذا كانت انفعاالت الفرد شديدة فإنها لن تتالءم مع املوقف الذي 

له الفرد، حيث تعمل زيادة االنفعاالت على تعطيل كثير من طاقات يتعرض 

الفرد في مجال السلوك االجتماعي وتقلل من قدراته على التعبير عن نفسه 

وتجعل أداءه املنهي والدراس ي أقل من قدراته الحقيقية، في حين تعمل بعض 

ء كانت االنفعاالت كآلية دفاع في مواجهة التهديدات التي تهدد الفرد سوا

 حقيقية أو غير حقيقية. 

 في بناء الشخصية اإلنسانية السوية؛       
ً
 مهما

ً
وتعد االنفعاالت أيًضا أساسا

إذ إن الشخصية السوية تحتوي على مجموعة متناسقة من االنفعاالت، 

حيث أن انفعاالت الفرد تحدد وتوجه سلوكه ونمو شخصيته، بكل ما تحمله 

وقيم، وبناء على ذلك فإن الجانب االنفعالي من أفكار وعواطف واتجاهات 

ا وثيًقا بجوانب الشخصية األخرى سواء الجسمية أو العقلية أو 
ً
يرتبط ارتباط

 [. 1االجتماعية ]

واهتم هذا البحث بتقييم ثالث مشكالت انفعالية هي: الخجل والخوف      

 والغضب لدى طالب كلية التربية واآلداب في جامعة تبوك وعالقة ذلك

 بتقديرهم لفاعلية التدريس الجامعي الذي يتلقونه. 

من املشكالت النفسية املهمة؛ فالفرد الخجول  Shynessويعد الخجل      

يفتقد للمهارات االجتماعية ويفتقر إلى ثقته بنفسه واعتماده على ذاته، كما 

 أنه يتجنب األلفة واملبادرة واالتصال مع اآلخرين، لذا يصعب عليه أن يندمج

في حياته االجتماعية، في حين إن تطور الخجل إلى األسوأ سيؤدي إلى أن تكون 

 [.2شخصيته مضطربة ويشعر بعدم االرتياح ]

فهو من االنفعاالت األكثر شيوًعا رغم أن االضطراب  Fearأما الخوف       

الذي ينشأ عنه يعد أقل خطًرا، كما أنه ال يخلو الفرد من وجود الخوف لديه 

ا، وهو انفعال فطري يتمثل في الهروب من  دون أن
ً
ُيعد ذلك مرًضا أو انحراف

األخطار واالبتعاد عنها، كما أن الخوف ظاهرة طبيعية وال تنُم عن مرض 

نفس ي أو عن انحراف في الشخصية، خاصة عندما يكون هناك أسباًبا 

 [. 3] معقولة وكونه يتناسب مع حجم املثير

أهم ما يقلق الشباب في اململكة العربية السعودية وتشير الدراسات إلى أن      

 ثم املخاوف املتصلة بفقد اآلباء في 
ً
هي املخاوف املتعلقة بالصحة أوال

املستقبل، وفي املرتبة الثالثة يأتي الخوف من املستقبل والخوف من الفشل 

 [.4والرسوب ]

االجتماعية ويعتبر الغضب من االنفعاالت البارزة واملعقدة في البيئات      

املختلفة، ويعتقد كثير من األفراد بأن الغضب ناتج عن مؤثرات خارجية، مما 

يكون له تأثير سلبي على الطالب خصوًصا في الجوانب األكاديمية والنفسية 

واالجتماعية. ويختلف األفراد بشكل عام في كيفية استجاباتهم للضغوط 

ون استجابته بطريقة النفسية املشكالت املحفزة للغضب؛ فمنهم من تك

مالئمة، كأن يعبر عن مشاعره ذاتًيا دون أن يجرح مشاعر األفراد اآلخرين، 

ومنهم من يستجيب لها بطريقة غير مناسبة كأن يحول هذا الغضب إلى 

سلوك عدواني، أو إلى كبت في املشاعر، مما قد ينجم عنه العديد من 

 ر به.املشكالت واألضرار النفسية والجسمية التي قد تض

ونظًرا ألن عضو هيئة التدريس في الجامعة أحد العناصر األساس في     

العملية التعليمية، ويقع عليه عبء تحقيق النواتج التعليمية املرغوبة التي 

تعمل الجامعة على تحقيقها، لذا فإنه أحد أهم عوامل نجاح الجامعة في أداء 

يس يترجم أهداف الجامعة وظيفتها وتحقيق رسالتها، إذ أن عضو هيئة التدر 

 
ً
إلى مواقف سلوكية وخبرات تعليمية تساعد على نمو شامل للطالب معرفيا

.
ً
 ووجدانيا

ً
 وسلوكيا

وتعد فاعلية التدريس الجامعي جانبا يعكس واقع التدريس الجامعي        

بجميع مكوناته، والتي تبرهن على مستوى العمل التدريس ي الجامعي، وقد 

ي القياس والتقويم التربوي بقياس فاعلية التدريس اهتم الباحثون ف

الجامعي؛ وخاصة مع اشتداد الرغبة في تجويد أداء أعضاء هيئة التدريس 

وتحسين مخرجات التعليم الجامعي، وذلك استناًدا إلى معايير االعتماد 

. وضمن هذا التوجه اتجهت بعض الجامعات 
ً
األكاديمي املعتمدة عامليا

أدوات موضوعية مقننة لقياس فاعلية أداء أعضاء هيئة  العربية نحو بناء

التدريس فيها ضمن توجهاتها العامة لتطوير برامجها ومقرراتها وأنشتطها 

 [.5األكاديمية ورفع فاعلية أعضاء هيئة التدريس العاملين فيها ]

من جانب آخر، حظي موضوع تقييم الطلبة ألعضاء هيئة التدريس      

الباحثين في مؤسسات التعليم العالي، وخاصة في الواليات املتحدة باهتمام 

األمريكية، وقد جعلته بعض الجامعات جزًءا من نظامها التقييمي العام، 

 أن تطور 
ً
وذلك للعمل على تحسين املمارسات التدريسية فيها، وأصبح واضحا

ي، والذي الدول واملجتمعات املتقدمة يرتكز على مدى فاعلية التعليم الجامع

 على فاعلية األستاذ الجامعي واألداء التدريس ي الذي 
ً
بدوره يعتمد أساسا

يقوم به، والذي ُيعد من أهم املدخالت، بل يعتبر من املهام الرئيسة ألعضاء 

هيئة التدريس بالجامعات، كما قد يعتبر املؤثر األقوى في إحداث التغييرات 

 [.6املأمولة لدى الطلبة الجامعيين ]

وتعد فاعلية التدريس الجامعي أحد مكونات منظومة الجودة الشاملة التي      

يتم في ضوئها تقويم التعليم الجامعي، بشكل يسمح بضمان قدرته على 

العبور إلى املستقبل بما يحمل بين طياته من ثورة تكنولوجية ومعلوماتية 

يبهم يحتل ومعرفية، كما أن االهتمام بأعضاء هيئة التدريس وإعدادهم وتدر 

مكانة كبيرة، حيث أن عضو هيئة التدريس يسهم بشكل أساس ي في تحقيق 

أهداف العملية التعليمية ونجاح العمل التدريس ي في الجامعة وتحقيق 

األهداف التربوية والتعليمية، وبالتالي فإن عضو هيئة التدريس يشكل أحد 

للطالب وفي تنمية املداخل التربوية املهمة التي تؤثر في النتاج التحصيلي 

شخصيته باعتباره املستفيد األول ملا يقدمه له عضو هيئة التدريس من 

 [.7معرفة وقدوة ونموذج ]

عد فاعلية أداء عضو هيئة التدريس من املتغيرات الرئيسة، التي تنعكس      
ُ
وت

على جودة التعليم الجامعي، ومن هنا فال بد من تقييمها ملعرفة مستوى األداء 

 ، حيث أن عضو هيئة التدريس أهم مدخالت العمليةالفعلي
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 [.6] التعليمية في الجامعة، وعليه يتوقف تمّيز الجامعة وتحقيقها ألهدافها 

ولهذا جاء هذا البحث الذي تتحدد مشكلته في تقييم بعض املشكالت 

االنفعالية لدى طالب كلية التربية واآلداب في جامعة تبوك وعالقتها بتقديرهم 

ة التدريس الجامعي. حيث يتناول هذا البحث ثالث مشكالت انفعالية لفاعلي

 هي:

الخجل: نظًرا لتأثيره السلبي على التحصيل الدراس ي لدى الطالب ألنه يؤدى  -

إلى عزلة الطالب وتردده وعدم اندماجه في عملية التعلم أو األنشطة 

 التعليمية لتجنب التقويم السلبى من اآلخرين.

ل مهم في تحفيز الطالب على النجاح واملثابرة والتقدم قبل أن الخوف: انفعا -

يشتد في درجته، أما إذا كان الخوف شديًدا فإنه يؤدي إلى عجز الطالب عن 

 التحصيل الدراس ي بالصورة التي تتفق مع ما يمتلكه من إمكانات وقدرات.

ن الغضب: انفعال طبيعي وشكل من أشكال رد الفعل واالستجابة التي تمك -

الناس من التعامل مع التهديدات، كما أنه يساعد الفرد على تغيير الظروف 

التي تعوق نموه وتقدمه أو تمنعه من تحقيق رغباته، أما إذا كان الغضب في 

شكله القوي، فإنه يضعف من قدرة الفرد على معالجة املعلومات وقدرته 

ؤثر سلبًيا على على ممارسة السيطرة املعرفية على سلوكه األمر الذي قد ي

 انجازه األكاديمي. 

 . مشكلة الدراسة2

 دراسةأسئلة الأ. 

 يحاول البحث الحالي اإلجابة عن األسئلة التالية:

( ما درجة املشكالت االنفعالية )الخجل، الخوف، الغضب( لدى طلبة كلية 1

 التربية واآلداب في جامعة تبوك؟

االنفعالية )الخجل، الخوف، الغضب( لدى ( هل تختلف درجة املشكالت 2

طلبة كلية التربية واآلداب في جامعة تبوك باختالف كل من: النوع، 

 والتخصص الدراس ي، والسنة الدراسية؟

( ما تقديرات الطلبة لفاعلية التدريس الجامعي في كلية التربية واآلداب 3

 بجامعة تبوك؟

س الجامعي في كلية التربية ( هل تختلف تقديرات الطلبة لفاعلية التدري4

واآلداب بجامعة تبوك باختالف كل من: النوع، والتخصص الدراس ي، والسنة 

 الدراسية؟

( هل توجد عالقة بين املشكالت االنفعالية )الخجل، الخوف، الغضب( 5

لدى طلبة كلية التربية واآلداب في جامعة تبوك وتقديرهم لفاعلية التدريس 

 الجامعي؟

 اسةدر أهداف الب. 

 يهدف البحث إلى:

( تقييم املشكالت االنفعالية )الخجل، الخوف، الغضب( لدى طلبة كلية 1

 التربية واآلداب في جامعة تبوك.

( الوقوف على وجهة نظر الطالب والطالبات في تقدير فاعلية التدريس 2

الجامعي في كلية التربية اآلداب بجامعة تبوك من حيث: التخطيط الجيد 

الة لبيئة التعلم، والتواصل اإليجابي مع للتدريس وتن فيذه، واإلدارة الفعَّ

الطالب، واملعرفة الجيدة في مجال التخصص، استخدام استراتيجيات 

الة، التقويم الصفي الفًعال.   وطرائق تدريس فعَّ

 ( التعرف على عالقة تقييم املشكالت االنفعالية لدى طلبة كلية التربية 3

 بتقديرهم لفاعلية التدريس الجامعي. واآلداب في جامعة تبوك

( دراسة اختالف املشكالت االنفعالية لدى طلبة كلية التربية واآلداب في 4

جامعة تبوك باختالف كل من: النوع، والتخصص الدراس ي، واملستوى 

 الدراس ي.

( دراسة اختالف تقدير فاعلية التدريس الجامعي من وجهة نظر طالب 5

اآلداب في جامعة تبوك باختالف كل من: النوع، وطالبات كلية التربية و 

 والتخصص الدراس ي، واملستوى الدراس ي.

 دراسةأهمية الج. 

 )أ( األهمية النظرية:

 تتمثل األهمية النظرية لهذا البحث في اآلتي:

هذا البحث موضوعين على قدر كبير من األهمية، املوضوع األول وهو  تناول  -

املشكالت االنفعالية لدى الطالب، واملوضوع الثاني هو فاعلية التدريس 

 الجامعي، وما يوفره من معلومات مفيدة حول هذين املوضوعين.

توفير هذا البحث أداة لقياس فاعلية التدريس الجامعي، والتي يمكن  -

ة منها في تقويم فاعلية التدريس سواء على مستوى املقرر الواحد أو االستفاد

 جميع املقررات، في كلية التربية أو في باقي كليات جامعة تبوك.

توفير هذا البحث أداة لقياس املشكالت االنفعالية )الخجل، الغضب،  -

الخوف( لدى الطلبة، حيث يمكن االستفادة منها في تقييم املشكالت 

 ية لدى طالب وطالبات الجامعة.االنفعال

 

 )ب( األهمية التطبيقية:

 تتمثل األهمية التطبيقية لهذا البحث في:

أن هذا البحث يساعد في توفير تغذية راجعة لدى املعنيين في كلية التربية  -

واآلداب عن مستوى فاعلية التدريس بالكلية بغرض التشخيص والتطوير، 

قرارات حول تطوير عمليات التدريس في الكلية تشمل التي قد تسهم في اتخاذ 

 التخطيط واألهداف واألساليب والتقويم والتفاعالت الدينامية الصفية.

أن هذا البحث يوفر تغذية راجعة عن املشكالت االنفعالية لدى الطالب  -

والطالبات بالكلية، والتي قد تساعد املهتمين باملشكالت الطالبية في أغراض 

واإلرشاد الطالبي، وإعداد برامج لخفض هذه االنفعاالت إلى الحد  التوجيه

 املقبول.

أن هذا البحث يساهم في إعطاء الفرصة لطالب وطالبات كلية التربية  -

واآلداب ملمارسة التقويم والتفكير التأملي في فاعلية تدريس أعضاء هيئة 

ملستوى  التدريس بالكلية، وممارسة عمليات اتخاذ قرار حول تقديرهم

فاعلية تدريس أعضاء هيئة التدريس بالكلية. األمر الذي قد سينعكس على 

دورهم في املستقبل كمعلمين وكمربين ويساعدهم في كيفية تقويم أنفسهم 

 وطالبهم بصورة سليمة. 

يوفر هذا البحث النتائج التي تساعد متخذ القرار بجامعة تبوك في وضع  -

لرفع درجة تأهيل عضو هيئة التدريس  الخطط واالستراتيجيات الالزمة

بالجامعة، وعقد الدورات التدريبية املتنوعة التي ستسهم في رفع مستوى 

 فاعلية تدريس أعضاء هيئة التدريس بالجامعة. 

 دراسةمصطلحات الد. 

 Shyness( الخجل: 1)

 حالة انفعالية تنطوي على شعور الفرد بالتردد وعدم االرتياح واالنشغال 

في حضور اآلخرين، وامليل لتجنب التفاعل االجتماعي، وكف جزئي بالذات 

للصور املعتادة من السلوك، واالكتفاء باملراقبة واستخدام اإلشارات 
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واإليماءات في املواقف االجتماعية، وإجرائًيا يقاس الخجل بمجموع الدرجات 

 التي يحصل عليها الفرد على مقياس الخجل املستخدم في هذا البحث.

 Fearالخوف:  (2)

حالة انفعالية تنتاب الطالب ناتجة عن الشعور بالخطر أو التهديد من ش يء 

مخيف موجود بالفعل أو متوقع حدوثه، وتتضمن الخوف من الفشل في أداء 

املهام الدراسية واالختبارات والخوف من عدم القدرة على التكيف مع األجواء 

ضاء هيئة التدريس واألسرة الجامعية وأنظمتها والخوف من فقدان دعم أع

واألقران. وإجرائًيا يقاس الخوف بمجموع الدرجات التي يحصل عليها الفرد 

 على مقياس الخوف املستخدم في هذا البحث. 

 Anger( الغضب: 3)

حالة انفعالية تتركب من مشاعر ذاتية تظهر في املواقف التي تسبب االزعاج 

وتر والضيق واإلثارة والغيظ، وهي للفرد وتعوقه عما يريد، وتشتمل على الت

شكل من أشكال رد الفعل، وتختلف شدتها من فرد آلخر. وإجرائًيا يقاس 

الغضب بمجموع الدرجات التي يحصل عليها الفرد على مقياس الغضب 

 املستخدم في هذا البحث.

 Effectiveness of Teaching University( فاعلية التدريس الجامعي: 4)

 -عضاء هيئة التدريس لألنشطة األكاديمية وغير األكاديمية درجة ممارسة أ

املرتبطة بأدائهم التدريس ي والتعليمي في  -سواء في قاعة املحاضرة أو خارجها

الة  الجامعة، وتشمل التخطيط الجيد للتدريس وتنفيذه وتقويمه بصورة فعَّ

الة لبيئة التعلم والتواصل اإليجابي مع الطالب وا ستخدام واإلدارة الفعَّ

الة، وذلك بهدف تسهيل تعلم الطالب  استراتيجيات وطرائق تدريس فعَّ

 وإكسابهم املعرفة والفهم والوصول بالطالب إلى مستويات التعلم املنشودة. 

وإجرائًيا تقاس فاعلية التدريس الجامعي بمجموع الدرجات على مقياس 

لباحث في هذا فاعلية التدريس الجامعي من وجهة نظر الطالب والذي أعده ا

 البحث.

 ( عضو هيئة التدريس: 5)

هو كل شخص يمارس مهنة التدريس بإحدى كليات جامعة تبوك ويحمل 

شهادة الدكتوراه ويعين في الجامعة برتبة أستاذ أو أستاذ مشارك أو أستاذ 

 مساعد.

 حدود البحث:

 ألربعة حدود هي: جرى 
ً
 تطبيق هذا البحث وفقا

( الحد املوضوعي: هدف هذا البحث إلى تقييم املشكالت االنفعالية لدى 1)

طالب كلية التربية واآلداب في جامعة تبوك وعالقتها بتقديرهم لفاعلية 

التدريس الجامعي، وكذلك دراسة اختالف كل من: املشكالت االنفعالية 

واآلداب في وتقدير فاعلية التدريس الجامعي من وجهة نظر طالب كلية التربية 

جامعة تبوك باختالف كل من: النوع، والتخصص الدراس ي، والسنة 

الدراسية. ولتحقيق أهداف البحث تم استخدام مقياس لقياس املشكالت 

االنفعالية )الخجل، الخوف، الغضب(، ومقياس لقياس فاعلية التدريس 

 الجامعي.

 آلداب بجامعة ( الحد املكاني: تم تطبيق هذا البحث في كلية التربية وا2)

 تبوك. 

بق هذا البحث في الفصل الثاني للعام الدراس ي 3)
ُ
( الحد الزماني: ط

 هـ، وقد استغرق تطبيقه حوالي ثمانية أسابيع. 1437/1438

( الحد البشري: اشتملت عينة البحث على طالب وطالبات كلية التربية 4)

لى إلى السنة واآلداب في جامعة تبوك، بالسنوات الدراسية من السنة األو 

الرابعة، ذوي التخصصات الدراسية )لغة انجليزية، لغة عربية، دراسات 

 طالًبا وطالبة.  195إسالمية، تربية خاصة(، وذلك بإجمالي حجم عينة بلغ 

 اإلطار النظري والدراسات السابقة. 3

: املشكالت االنفعالية: 
ً
 أوال

ية لدورها الهام في سلوك تعد االنفعاالت من الجوانب الحيوية في الشخص     

األفراد، وبناء على مستوى االنفعاالت يتصف سلوك الفرد بالسواء أو عدمه 

تبعا لدرجة السلوك االنفعالي، وبالتالي فإما أن يتسم السلوك بالسواء أو أن 

يتسم باالضطراب، لذا لقي موضوع االنفعاالت وخاصة السلبية منها اهتماًما 

ا من قبل علماء الن
ً
فس، الذين صبوا جل اهتمامهم على وصف بالغ

االنفعاالت ومسببات حدوثها، فصاغوا نتيجة لذلك نظريات عدة، كالنظريات 

الفسيولوجية أو املعرفية أو السلوكية، أو التي ركزت على دور العوامل 

 املعرفية والبيئية كمسببات لحدوث االنفعاالت.-الفسيولوجية واالدراكية

هتمام بجوانب أخرى تتعدى وصف االنفعال ومسببات وفيما بعد، ظهر ا     

حدوثه إلى كيف يتم تنظيم التعبير عن االنفعاالت والتأثير فيها، وكيفية إدارة 

هذا الجانب الهام والحيوي بطريقة تؤدي إلى املحافظة على الصحة النفسية 

والجسمية، ونتيجة لذلك ظهر ما اصطلح على تسميته باستراتيجيات 

نفعالي التي عن طريقها يتم التأثير على درجة ومستوى استجابات التنظيم اال 

 [.8األفراد االنفعالية ]

 Shyness( الخجل 1)

يفسر الخجل في إطار نظرية روجـرز بأنه ناتج عن انعدام تطابق بين خبرة      

الفرد ومفهومه لذاته, ويفسر الخجل في إطار املدرسة املعرفية واملعرفية 

ناتج عن تكوين املعتقدات واألفكار الخاطئة وكذلك من السلوكية بأنه 

عمليات مراقبة الذات، كما أن ارتفاع درجة الخجل لدى الفرد سيحد من 

جرأته وإقدامه ومشاركته في املواقف االجتماعية املختلفة، وسيجعله يميل 

إلى العزلة والخوف والتردد والقلق في املواقف االجتماعية، وسيتوهم بأن 

 [. 9ن سيقيموا سلوكه في املواقف االجتماعية تقويًما سلبًيا ]اآلخري

 طبيعًيا      
ً
إن الشعور بالخجل في بعض املواقف االجتماعية يعتبر انفعاال

تكيفًيا يستخدم  ويظهر لدى جميع الناس، وقد يكون الخجل ميكانزًما

ملساعدة األفراد على التوافق أو ملواجهة املثيرات الجديدة, وعادة ما يتضمن 

الخجل مجموعة متداخلة من االنفعاالت وهي الخوف واالهتمام والتوتر 

 [10والضيق العام.]

فالخجل ظاهرة موجودة عند معظم الناس، ولكنها تتفاوت من شخص       

تمثل في عدم ارتياح بسيط أمام الناس أو في آلخر، فالخجل عند البعض ي

بعض املواقف الحياتية، ولكن عند أشخاص آخرين قد يكون الخجل 

 وبدرجة عالية، وبذلك فهو يشكل مشكلة شخصية ونفسية لها 
ً
مستمرا

تأثيرها السلبي على الفرد، فقد يؤدي إلى إعاقة وإضعاف قدرة الفرد على 

كيفه النفس ي واالجتماعي، فالشخص مواجهة الحياة، وتأثير ذلك على ت

الخجول قد يشعر أن كل الناس يراقبوه ويترقبوه، لكي يسخروا منه أو 

 .[11] لينتقدوه، وبالتالي فإنه سيلجأ لالبتعاد عنهم وعن مخالطتهم

، ففي فتره الطفولة     
ً
 مؤقتا

ً
 طبيعيا

ً
وفي أغلب الحاالت يعتبر الخجل سلوكا

ي جزء من متطلبات نمو الطفل، لكن يصبح يكون الخجل مرحلة طبيعية وه

الخجل مشكلة عندما يؤثر على عالقة الفرد مع اآلخرين في املواقف 
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االجتماعية التي يواجهها، وفي حياته املدرسية والتعليمية وفي مواقف عدة في 

 حياته.

ويعد الخجل مشكلة عندما يستمر مع الفرد من مرحلة الطفولة إلى سنوات 

، حيث ستكون له تأثيرات سلبية على جوانب متعددة من متقدمة من عمره

حياته، ويحمل كثير من األفراد الخجولين تقديًرا متدنًيا للذات، وكما 

يفتقرون إلى ثقتهم بأنفسهم، وبالتالي سيعيقهم عن تكوين صداقات أو 

النجاح في عالقاتهم االجتماعية، باإلضافة إلى أن األفراد الخجولين يكونون 

جًدا بحيث ال يجدون االهتمام الكافي من معلميهم والذي سيؤثر هادئين 

 [.10بالتالي على أداءهم األكاديمي ]

 مفهوم الخجل

تباينت وجهات النظر الخاصة بمفهوم الخجل نظًرا لطبيعته املركبة،      

حيث أنه حالة انفعالية يصاحبها الخوف عندما يخش ى الفرد املوقف الراهن 

مثل على أنه حالة من حاالت العجز عن التكيف مع املحيط به، وقد يت

املحيط االجتماعي، هذا وقد أكدت معظم التعريفات على أهمية املواقف 

 [.12االجتماعية بوصفها املثير األساس ي لردود األفعال التي تتسم بالخجل ]

ف ]      الخجل بأنه اتجاه لتجنب التفاعالت  Pilkonis[ 13فقد عرَّ

عجز عن املشاركة بصورة مناسبة في املواقف االجتماعية, االجتماعية, وال

 Public, وخجل عام Private Shynessويرى بأن الخجل نوعين: خجل خاص

Shyness  فالخجل الخاص ناتج من تركيز الفرد على األحداث الداخلية مثل ,

الضيق الشخص ي والخوف من التقدير السلبى من اآلخرين, بينما ينتج 

ن االختالالت السلوكية التي قد تؤدى إلى فشل الفرد في الخجل العام م

 تجاوبه مع اآلخرين بطريقة اجتماعية صحيحة.

[ إلى أن الخجل حالة انفعالية يتسم صاحبها بامليل إلى 14وتشير شقير]      

تجنب التفاعل والبعد عن املشاركة في املواقف االجتماعية، ويصاحبها شعور 

ياح في مواقف املواجهات االجتماعية، ويجد صعوبة بالقلق والتوتر وعدم ارت

في االتصال الناجح مع اآلخرين وذلك لعدم جاذبية حديثه لهم، مع وجود 

حساسية زائدة لذاته وشعوره بالنقص في مواجهة الذات ومواجهة اآلخرين، 

 عن مواقف التفاعل االجتماعي.
ً
 كذلك يفضل العزلة واالنسحاب بعيدا

بأنه حالة انفعالية تنطوي على شعور الفرد بالتردد  ويمكن تعريف الخجل

وعدم االرتياح واالنشغال بالذات في حضور اآلخرين، وامليل لتجنب التفاعل 

االجتماعي، وكف جزئي للصور املعتادة من السلوك، واالكتفاء باملراقبة 

 واستخدام اإلشارات واإليماءات في املواقف االجتماعية.

 لخجل النظريات التي فسرت ا

توجد اتجاهات فسرت ظاهرة الخجل وأسبابه و تطوره ومن أهم هذه 

 :[10] [، سالم؛ أحمد2] االتجاهات ما يلي الددا

: وقد فسر الخجل في ضوء Analytic prescriptive( االتجاه التحليلي 1

 انشغال األنا بذاته ليأخذ شكل النرجسية، والشخص الخجول من وجهة 

 ائية.النظر هذه يتميز بالعد

: وفيه يعزى Social Learning Prescriptive( اتجاه التعلم االجتماعي 2

 متباينة من السلوك االنسحابي 
ً
الخجل للقلق االجتماعي والذي يثير أنماطا

ويمنع فرصة تعلم املهارات االجتماعية املالئمة، بل ويمتد ليكون له عواقب 

ماعي وحساسية مفرطة معرفية تظهر في شكل توقع الفشل في املوقف االجت

 للتقويم السلبي من قبل اآلخرين وميل مزمن لتقويم الذات تقويًما سلبًيا. 

: ويعزي هذا االتجاه Environmental Prescriptive( االتجاه البيئي األسري 3

الخجل إلى عوامل بيئية أسرية متمثلة فيما يمارسه الوالدان من أساليب 

معاملة كالحماية الزائدة للطفل والنقد املستمر إلى جانب التهديد الدائم 

بالعقاب املؤدي لتفاقم الخجل لدى الطفل، كما أن النقد املستمر املوجه 

 التردد وتنمية املخاوف لديه. نحو الطفل فقد يؤدي إلى نشأة أسلوب 

: ويعزي هذا االتجاه الخجل إلى شق Genetic Prescriptive( االتجاه الوراثي 4

وراثي تكويني يستمر مالزًما لسلوك الطفل طوال حياته في مراحل العمر 

التالية، ولذا فمعاملة الطفل الخجول وراثًيا بطرق املمارسات الوالدية 

 معرًضا للمعاناة من الخجل املزمن.السلبية قد يجعله 

 بحوث ودراسات تناولت الخجل:

إلى فحص العالقة بين الخجل وكل من تقدير  Crozier[ 15هدف بحث ]      

طالب جامعي, وأشارت  100الذات والحساسية االنفعالية واالجتماعية لدى 

 بين الخجل وتقدير الذات
ً
, النتائج إلى وجود ارتباط سالب دال إحصائيا

 بين الخجل والحساسية االنفعالية 
ً
ووجود ارتباط موجب دال إحصائيا

 واالجتماعية. 

من  310العالقة بين الذكاء االجتماعي والخجل, لدى  Miller[ 16وفحص ]

 
ً
طالب وطالبات الجامعة, وأشارت النتائج وجود ارتباط سالب دال إحصائيا

لة إحصائًيا بين الجنسين بين الذكاء االجتماعي والخجل, وعدم وجود فروق دا

 في الخجل.

[ إلى بحث العالقة بين كل من الخجل والشعور 12وهدفت دراسة خوج ]      

( 484بالوحدة النفسية وأساليب املعاملة الوالدية، لدى عينة تكونت من )

وقد أشارت النتائج  طالبة من طالبات املرحلة املتوسطة بمدينة مكة املكرمة.

تباطية موجبة ذات داللة إحصائية بين الخجل والشعور إلى وجود عالقة ار 

بالوحدة، كذلك بين األسلوب العقابي لكل من األب واألم من جهة والخجل 

من جهة أخرى، كذلك توجد عالقة ارتباطية عكسية بين أسلوب التوجيه 

 واإلرشاد لألب ولألم والخجل لدى طالبات املرحلة املتوسطة.

[ إلى التعرف على الفروق بين الجنسين في 10د ]وهدف بحث سالم؛ وأحم    

طالب وطالبة بجامعة بغداد، وقد أشارت  200كل من الخجل والذكاء لدى 

النتائج إلى وجود فروق بين الذكور واإلناث في الخجل لصالح اإلناث، أي أن 

 من الذكور.
ً
 اإلناث أكثر خجال

ل في مستوى التكيف [ إلى دراسة أثر الخج17وهدفت دراسة الخصاونة ]     

سنوات( من وجهة نظر  ١٠-٦االجتماعي واملدرس ي لدى األطفال )من سن 

معلًما ومعلمة من مديريات تربية إربد(، وقد أشارت النتائج إلى  731معلميهم )

وجود تأثير للخجل في مستوى التكيف االجتماعي بدرجة عالية، ووجود تأثير 

 متوسطة. للخجل في مستوى التكيف املدرس ي بدرجة

 Fear( الخـوف 2) 

 فطرًيا لوظيفية حيوية لحماية ذات الكائن الحي من      
ً
يمثل الخوف ميال

عوامل التهديد واملخاطر، ومهما كانت درجة الخوف فانه يؤدي إلى استجابات 

انفعالية تؤثر في السلوك العام للفرد، ويتوقف حجم هذه االستجابة على 

رد للرد عليه أو االستكانة له، كما أن الخوف قوة الخطر ومدى إمكانية الف

يعد حالة انفعالية تصاحبها عدد من العوامل الفيزيولوجية والسيكولوجية 

 [.18والتي تتجلى بردود أفعال تختلف من شخص آلخر ]

وينجم الخوف عن املخاطر أو التهديدات املتوقعة، لذا فهو يعد أحد     

كما أن استجابة الخوف تنشأ من تصور االنفعاالت األساسية أو الفطرية، 
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وجود خطر ما، أو من خالل توقع وجود تهديد محتمل في املستقبل مما يؤدي 

 [.3إلى املواجهة معه أو الهروب منه وبالتالي تجنبه ]

وقد جهز اإلنسان بمجموعة من الغرائز أو الدوافع الفطرية التي تكفل له      

ن املستقبل أكثر من خوفه من الحاضر الحماية والبقاء، لذا فإنه يخاف م

 من الفشل في االختبارات أو االخفاق في 
ً
فتجد أن الطالب يذاكرون خوفا

التحصيل أو الفشل في النجاح في نهاية العام الدراس ي، كذلك قد ينتابه 

الخوف من أنظمة الجامعة وتعليمات النظام األكاديمي، وقد يكون الخوف 

 ستقبل أبنائهم.لدى اآلباء واألمهات على م

ويفيد الخوف الطبيعي في شحذ االنتباه إلدراك الخطر وحجمه والتعامل     

معه، وتتولد لدى الفرد الطاقة الالزمة ملقابلة املوقف والتعامل معه وأخذ 

االحتياطات املناسبة، كما أن الخوف يدفع الفرد إلى ضبط النفس واإلقدام 

على تحفيز الطالب على النجاح  والبت في اتخاذ القرار، كما أنه يعمل

واملثابرة، إال أن الخوف الزائد قد يعرض الطالب للمعاناة ويصبح الخوف 

حجر عثرة في حياته التعليمية، وقد يترك عند الطالب عجزا عن أداء املهمات 

التعليمية، أو االنسحاب من أداء بعض الفعاليات والواجبات، وقد يصل 

 دراسة.بالطالب إلى االنقطاع عن ال

كما أن خوف الطالب وشعوره بالقلق يحدث لديه بسبب عوامل بيئية       

ودراسية وشخصية وتؤدي إلى خوفه من الفشل الدراس ي، وبالتالي يبتعد عن 

 مصادر الخوف حسب تقديراته وتوقعاته وخبراته.

 مفهوم الخوف

ف يعد الخوف حالة رد فعل طبيعي من موقف غير طبيعي، إذ أن الخو       

انفعال فطري مرتبط باملحافظة على البقاء، ويعرف الخوف عند أوكونور 

[ على أنه إحساس أساس ي عند الفرد والغاية منه هي حمايته، وهو تعبير 19]

تجريدي ينبع من ردة فعل عندما يرى الفرد أو يسمع أو يشعر أو يلمس أو 

 يدعو للخوف، وقد يكون ما تختبره الحواس
ً
أمًرا حقيقًيا  يتذوق أو يشم شيئا

 وموجوًدا في محيط الفرد أو قد يكون مسألة من نسج الخيال. 

[ الخوف على أنه انفعال ناتج عن إثارة شديدة 18] ويعرَّف يوسف؛ يونس      

 أو متوقع حدوثه يتسم بالخطورة واثارة األلم. 
ً
أو ش يء مخيف موجود فعال

أيضا ببعض الدوافع وال يرتبط الخوف بالعوامل الخارجية فقط بل يرتبط 

 والعوامل النفسية الداخلية.

لذلك فإن الخوف هو انفعال يظهر في استجابات األفراد ملثيرات معينة،      

وتكون االستجابات على شكل انسحاب أو هروب من الواقع املجهول أو هو 

شعور بالقلق والخشية من املستقبل دون سبب معين يدعو للخوف، وهي 

لفرد فتجعله غير قادر على التكيف االجتماعي أو الدراس ي، تؤثر على نفسية ا

ويمكن القول بأن الخوف هو حالة انفعالية داخلية طبيعية يشعر الفرد بها 

 في بعض املواقف ويسلك فيها سلوكا يبعده عن مصدر الضرر.

ويمكن تعريف الخوف على أنه حالة انفعالية تنتاب الطالب ناتجة عن     

و التهديد من ش يء مخيف موجود بالفعل أو متوقع حدوثه، الشعور بالخطر أ

وتتضمن الخوف من الفشل في أداء املهام الدراسية واالختبارات والخوف من 

عدم القدرة على التكيف مع األجواء الجامعية وأنظمتها والخوف من فقدان 

 دعم أعضاء هيئة التدريس واألسرة واألقران.

 نظريات فسرت الخوف:

السلوكية: وترى أن كل سلوك يتكون من مثير واستجابة، كما  النظرية (1

اعتمدت هذه النظرية التعلم الشرطي، فالخوف يفسر بأنه نوع من التعلم 

الشرطي حيث انتقلت فيه القدرة على إحداث االستجابة من املثير األساس 

إلى بعض الظروف التي اقترنت به، ونتيجة الترابط يكتسب املثير غير األصلي 

صفات املثير األساس، كما أن ارتباط انفعال الخوف لدى الفرد بأمر ما أو 

موقف محدد غير مخيف، يحدث لدى الفرد الخوف من نفس األمر أو 

املوقف أو ما يشبهه أو يرتبط به، وبالتالي فإن الخوف من وجهة هذه النظرية 

 [.20هو أمر فطري وأن منبهاته ومثيراته مكتسبة بفعل التعلم ]

نظرية التحليل النفس ي: الخوف هو سلوك غريزي للمحافظة على الجنس  (2

والنوع والذات، وبالتالي ينسب الخوف إلى عوامل داخلية، كما أن الخبرات 

 التي يتعرض لها الفرد في صغره تبقى في شخصيته.

نظرية مكدوجل: إن التغيرات الجسمية والعضوية املصاحبة لالنفعال لها  (3

لوجي وهو خدمة الفعل الغريزي، والغريزة هي مظهر نفس ي غرض أساس ي بيو 

ثالثي األبعاد يتمثل في إدراك يثير الغريزة ونشاط انفعالي مصاحب وسلوك 

[، وبالتالي فإن الخوف شعور واستعداد غريزي كامن في 21معبر صالح]

 التكوين النفس ي األساس ي.

ختلفة الناتجة نظرية جيمس النغ: الخوف هو مجموعة من األحاسيس امل (4

عن التغيرات العضوية واملظاهر الجسدية، لذا فإن مالحظة أمر غير مألوف 

يولد لدى الفرد شعور بالخوف، وبالتالي يحدث لديه تغير جسمي فسيولوجي 

[22.] 

 بحوث ودراسات تناولت الخوف:

[ والتي بحثت التعرف على أنواع املخاوف 23في دراسة خلدون الزبيدي ]    

ب في املدرسة، وقد كشفت أن من بين االختبارات من أبرز اسباب لدى الطال 

زيادة درجة الخوف لدى الطالب، في حين أن درجة الخوف أكثر بين الطالبات 

 منها لدى الطالب الذكور.

[ إلى التعرف على أهم املخاوف الشائعة بين 24وهدفت دراسة أبو حطب ]     

تماعية واالقتصادية املختلفة، وقد الطالب من الجنسين ومن املستويات االج

توصلت إلى أن هناك اختالفا في درجة الخوف لدى الطالب حسب العمر، في 

 حين كان الخوف لدى الطالبات أكبر درجة مقارنة مع الطالب الذكور. 

 Anger( الغضب 3)

انفعال الغضب من االنفعاالت البارزة في حياة اإلنسان والتي يشعر بها 

كداللة على مواجهة الضغوط وعوامل اإلحباط، لذا فمرور الفرد بخبرة 

الغضب يعد أمًرا طبيعًيا، إال أنه يجب أن يتحكم الفرد في هذا االنفعال لكي 

يأتي الغضب ال يتحول من وسيلة للتكيف إلى مرض أو عيب يهدد حياته. إذ 

 [. 25كأسلوب دفاعي تجاه املؤثرات الخارجية ]

والشخصية السوية تحتوي على مجموعة متناسقة من االنفعاالت ويعتبر     

الغضب أحدها، ويؤدي هذا النسق إلى القدرة على ضبط النفس، وحسن 

التوافق النفس ي واالجتماعي، فامليل إلى انفعال الغضب أمر طبيعي من 

ئصاله من سلوك اإلنسان بصورة كلية، وإنما يتطلب تدريبه املستبعد است

على الضبط االنفعالي والسيطرة الذاتية، فالغضب استجابة انفعالية نتيجة 

[، إذ أنه رد فعل غريزي 26متطلبات ضاغطة يشعر بها كل فرد الخالدي]

 [.27لإلحباط أو التعرض للهجوم أو لعدم تلبية التوقعات ]

 مفهوم الغضب 

الغضب بأنه حالة نفسية بيولوجية تتألف من  [28قد عرف شبيلبيرجر ]و     

مشاعر ذاتية بدرجات متفاوتة ومتدرجة من االستثارة أو الضيق البسيط إلى 
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الغيظ الشديد، كما يختلف االشخاص من حيث القدرة على السيطرة على 

 الغضب.

تظهر في  ويمكن تحديد الغضب بأنه حالة انفعالية تتركب من مشاعر ذاتية

املواقف التي تسبب االزعاج للفرد وتعوقه عما يريد، وتشتمل على التوتر 

والضيق واإلثارة والغيظ، وهي شكل من أشكال رد الفعل، وتختلف شدتها 

 من فرد آلخر، ومن مثير إلى آخر.

 دراسات تناولت الغضب

. إلى التعرف على الفروق بين طالب Kinney et al[ 29هدفت دراسة ]    

الجامعات األمريكية ودور الجنس والتناقض الذاتي واإلدراك الذاتي في تفسير 

طالبا  445امليل إلى الغضب والعدوان اللفظي، وبلغ عدد أفراد عينة الدراسة 

وطالبة، وقد أسفرت نتائج هذه الدراسة عن أن الذكور يكبتون غضبهم أكثر 

أكثر ارتفاعا من  من اإلناث، بينما أن اإلناث كانت سمة الغضب لديهن

 الذكور.

إلى التعرف على الفروق بين الذكور واإلناث  Boman[ 30وهدفت دراسة ]    

في مكونات الغضب )الوجدانية، السلوكية، املعرفية(، وتكونت العينة من 

من طالب وطالبات املرحلة الثانوية في جنوب أستراليا، وأشارت النتائج  102

دث إلى شخص آخر أكثر من الذكور ملشاركتهم إلى أن اإلناث يملن إلى التح

مشاعرهن، وكذلك يميل اإلناث إلى البكاء للتخفيف من حدة الغضب، بينما 

 أن الذكور أكثر عدائية عند التعبير عن غضبهم.

 

إلى التعرف على الفروق بين الذكور  Evers et al[ 31كما هدفت دراسة ]    

تماعي وفي التعبير عن الغضب، واإلناث في ادارة الغضب والتقييم االج

طالًبا وطالبة بجامعة أمستردام في هوالندا، وأشارت  119وتكونت العينة من 

النتائج إلى وجود فروق جوهرية بين الذكور واإلناث في التعبير عن الغضب 

بالرغم من مرورهم بنفس خبرة الغضب، وأن حالة الغضب لدى اإلناث 

 تستمر بشكل أقل من الذكور.

[ العالقة بين انفعال الغضب والثقة بالنفس، 32وقد درست السقاف ]    

وذلك حسب متغيرات العمر والجنس والتخصص والحالة االجتماعية 

 وطالبة  927ومستوى الطالب الدراس ي، وقد تكونت عينة الدراسة من 
ً
طالبا

من جامعتي امللك عبد العزيز وأم القرى، وقد توصلت الباحثة إلى عدم وجود 

وق دالة إحصائًيا في انفعال الغضب تبعا ملتغير العمر والتخصص، بينما فر 

 وجدت فروق في انفعال الغضب تبعا ملتغير الجنس 

 لصالح اإلناث، وفروق لصالح املستوى الرابع في انفعال الغضب.

[ إلى معرفة درجة كل من العفو وانفعال 25وهدفت دراسة الدوسري ]     

طالبة من طالبات جامعة أم القرى. وأشارت  476الغضب كحالة وسمة لدى 

النتائج إلى وجود انخفاض في درجة الغضب كحالة والغضب كسمة لدى 

عينة الدراسة، كما اتضح وجود عالقة سالبة بين العفو( الرغبة في العفو) 

.
ً
 وانفعال الغضب كحالة وكسمة أيضا

ى مستويات . إلى التعرف علOzmen et al[ 33في حين هدفت دراسة ]    

الغضب، وأساليبه والعوامل التي تؤثر على مستويات الغضب، وقد أجريت 

الدراسة على طالب ثالث مدارس ابتدائية مختلفة املستويات االجتماعية 

واالقتصادية، وقد توصلت الدراسة إلى أن سمة الغضب لدى املراهقين كانت 

ن أن الطالب منخفضة، وأنهم يسيطرون على غضبهم بطرق معتدلة، في حي

الذكور لديهم مستوى أعلى من الغضب املستمر والتعبير عن غضبهم بشكل 

 أكبر.

 ثانًيا: فاعلية التدريس الجامعي:

 من خالل نهضة وتقدم مستوى أداء     
ً
تنهض املجتمعات وتتقدم علميا

الجامعات ومؤسسات التعليم العالي والبحثي، وحتى تفي الجامعات 

لي بدورها في رقي ورفعة املجتمع؛ فإن ذلك يحتم عليها ومؤسسات التعليم العا

 القيام بتقويم فاعلية أدائها ألدوارها املناطة بها.

ويعد التعليم الجامعي اساًسا لنمو املجتمع وتقدمه وازدهاره ويساعده على     

مواجهة تحديات املستقبل، وكون الجامعات بوصفها نظاًما تعليمًيا يتألف 

كونات والعناصر التي تتفاعل بصورة مستمرة من من مجموعة من امل

 .Outputsواملخرجات  Processorsوالعمليات  Inputsاملدخالت 

وعضو هيئة التدريس من أهم املدخالت التي تؤثر في العمليات التي تشكل      

نوعية الكوادر التي تظهر على شكل مخرجات جامعية، كما أن التنمية املهنية 

دريس تؤدي إلى زيادة فاعلية التدريس، مما يؤكد على ضرورة ألعضاء هيئة الت

تحسين وتجويد فاعلية التدريس في الجامعات، ويعد األداء األكاديمي ألعضاء 

هيئة التدريس أحد املكونات األساسية لرقي الجامعة بالعملية التعليمية 

 والبحثية.

ئة التدريس في ومع تنوع مصادر املعرفة واختالف أدواتها أصبح عضو هي    

مؤسسات التعليم العالي أمام تحديات كبيرة تتمثل في: تطوير مقدراته 

املعرفية والفكرية باستمرار دون توقف ملواكبة التطورات في مجاله 

وتخصصه، وكذلك تنويع مصادر تعلمه، وتطوير أساليبه التدريسية 

 والتفاعلية مع طالبه.

ة إلى أن الطالب هو محور العملية وتنظر االتجاهات التربوية الحديث      

التعليمية التعلمية من خالل نشاطه ومشاركته الفاعلة، كما ترى أن رأيه 

واتجاهاته نحو عمليتي التعليم والتعلم وعناصرها املكونة لها ذات قيمة 

كبيرة، وتقدم تغذية راجعة ثرية تسهم بشكل فعال في تحسين عمليتي التعليم 

قييم الطالب ألعضاء هيئة التدريس من األمور املهمة والتعلم؛ ولهذا ُيعد ت

 تتصف باملصداقية، ألنهم هم الذين يقومون 
ً
والضرورية، ألن أحكامهم غالبا

بمالحظة األداء التدريس ي ألساتذتهم بشكل مباشر، ولهذا ينظر إليهم على أنهم 

من أهم املصادر الرئيسة في الحصول على معلومات عن أداء أعضاء هيئة 

 [.6تدريس ]ال

ولذلك اهتم هذا البحث بتقدير طالب وطالبات كلية التربية واآلداب     

بجامعة تبوك لفاعلية التدريس الجامعي، على اعتبار أن تقويم األستاذ 

الجامعي عن طريق الطالب يعتبر من أصدق املحكات وأكثرها ثباًتا ألن 

ا بأعضاء هيئة التدريس وهم الذين
ً
يتعاملون ويتفاعلون  الطالب أكثر احتكاك

معهم بشكل مباشر، ولذا يعتبر تقييم الطالب أحد املصادر املهمة التي يمكن 

 من خاللها الحكم على فاعلية العملية التدريسية. 

 مفهوم فاعلية التدريس الجامعي

يعتبر التدريس عملية منهجية، وهى إحدى وظائف الجامعة الثالث؛        

جتمع، وبتكامل هذه الوظائف الثالث في تدريس وبحث علمي وخدمة امل

 من مصادر رقي املجتمع، ويكون خريجوها جريرين 
ً
الجامعة يجعلها مصدرا

 بحمل الرسالة الوطنية والحياتية بوفاء وأمانة.
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[ فاعلية التدريس على أنها: قدرة عضو هيئة التدريس 34] وقد عرَّف املخالفي

خطط له بمجموعة دارسين على التدريس عن طريق االتصال املنظم امل

 بغرض إحداث تعلم.

ف الجعافرة     [ فاعلية أداء عضو هيئة التدريس بمجموعة املعارف 6] وعرَّ

واملهارات واالتجاهات والسمات التي يمتلكها عضو هيئة التدريس، وتمكنه 

من أداء مهامه ومسؤولياته بمستوى يمكن مالحظته وتقييمه لضمان جودة 

التعليمية التعلمية وجودة مخرجاتها واستمرارية تطويرها ومن ثم العملية 

 اعتمادها أكاديميا.

ف العجرمي       [ مهارات التدريس الفعال بأنها: مجموعة من 35] بينما عرَّ

األفعال والسلوكيات التدريسية التي يتوقع أن يتمكن منها الطلبة املعلمين 

ة العملي؛ لتساعدهم على القيام أثناء تدريسهم للتالميذ في فترة التربي

بمهامهم التدريسية بسهولة وإتقان في مراحل التخطيط، والتنفيذ، والتقويم 

 بما يحقق أهداف التدريس.

[ فقد عرَّف فاعلية التعليمية التدريس على أنها قدرة 7] أما جنيدابي      

تربوية املعلم التي تمكنه من أداء سلوك معين يرتبط بما يقوم به من مهام 

وتعليمية في التدريس، بحيث تشمل املعارف واملهارات واالتجاهات املرتبطة 

بالتدريس وتؤدى إلى مستوى ينعكس أثره على سلوك الطالب بشكل يمكن 

 مالحظته.

ف بهجت       [ فاعلية املمارسات التعليمية على أنها: اإلجراءات 36] وعرَّ

التدريسية لتحقيق األهداف التربوية سواء املنظمة التي يتبعها أعضاء الهيئة 

داخل املوقف التعليمي أو خارجه، وما يتصل به من أعمال وسلوكيات 

تستهدف تجويد العملية التعليمية بصفة خاصة والتعليمية بصفة عامة 

 واالرتقاء بهما.

ويمكن تعريف فاعلية التدريس الجامعي بأنه درجة ممارسة أعضاء هيئة      

سواء في قاعة املحاضرة أو  -نشطة األكاديمية وغير األكاديمية التدريس لأل

املرتبطة بأدائهم التدريس ي والتعليمي في الجامعة، وتشمل التخطيط  -خارجها

الة لبيئة التعلم  الة، واإلدارة الفعَّ الجيد للتدريس وتنفيذه وتقويمه بصورة فعَّ

وطرائق تدريس  والتواصل اإليجابي مع الطالب، واستخدام استراتيجيات

الة، وذلك بهدف تسهيل تعلم الطالب وإكسابهم املعرفة والفهم والوصول  فعَّ

 بالطالب إلى مستويات التعلم املنشودة. 

 أهمية تقويم فاعلية التدريس الجامعي:

يكتسب تقويم فاعلية التدريس من قبل الطالب في الجامعات أهمية كونه 

[، الطويس ي؛ 38] [، حسان37] يحقق األغراض اآلتية رواشدة؛ يعقوب

 :[40] [، بطاح؛ السعود34[، املخالفي ]39] سمارة

 ( يقدم تغذية راجعة تشخيصية ألعضاء هيئة التدريس حول فاعلية 1

تدريسهم، تمكنهم من تعزيز اإليجابيات في تدريسهم وتالفي السلبيات، مما 

 يفيد في تحسين عملية التدريس.

ايات وقدرات أعضاء هيئة التدريس وعن ( يمد الطلبة بمعلومات عن كف2

املقررات مما يمكن الطلبة من اتخاذ قرارات حول دراستهم، واختيار 

 مدرسيهم واملواد التي يدرسونها.

( يوفر معلومات وبيانات عن عمليات التدريس الجامعي قد تفيد في البحث 3

 العلمي حول التدريس.

ورهم في العملية التدريسية ( يرفع معنويات الطالب من خالل إشعارهم بد4

 الجامعية.

( توفير قياس لنوعية املقررات وقد تستخدم نتائج هذا القياس في تحسين 5

 نوعية املقررات وتطوير خططها.

( تقويم فاعلية التدريس يساعد الجامعة على االستفادة من قدرات أعضاء 6

 هيئة التدريس ألقص ى حد ممكن.

عن جوانب القوة والضعف في تدريس كل ( تقويم فاعلية التدريس يكشف 7

 عضو من أجل تدعيم جوانب القوة والتغلب على نقاط الضعف.

( أن الطالب هم الذين يتعاملون ويتفاعلون مع عضو هيئة التدريس بشكل 8

مباشر، ولذا يعتبر تقييم الطالب أحد املصادر الرئيسة التي يمكن من خاللها 

 الحكم على العملية التدريسية.

9 ) 
ً
اال اهتمام بعض أعضاء هيئة التدريس بمعرفة ما إذا كان تدريسهم فعَّ

 لجميع الطالب، وما إذا كان هناك طرق أخرى لتطويره وتحسينه. 

 دراسات وبحوث تناولت تقييم فاعلية التدريس الجامعي

تناولت عدد من الدراسات تقييم فاعلية التدريس الجامعي، من بينها      

والتي هدفت إلى مقارنة التقويم الذاتي لدور عضو هيئة [، 41دراسة عودة ]

من  40التدريس كمدرس مقارًنا بتقويم الطالب للدور نفسه، وذلك لدى 

أعضاء هيئة التدريس بجامعة اليرموك باإلضافة إلى طالب شعبة لكل عضو 

من أعضاء التدريس، استجابوا على أداة لقياس فاعلية املمارسات 

لت الدراسة إلى وجود ارتباط موجب دال إحصائًيا بين التدريسية، وقد توص

التقديرات الذاتية وتقديرات الطالب، وأن تقديرات أعضاء هيئة التدريس 

الذاتية لفعالية املمارسات التدريسية أعلى بداللة إحصائية من تقديرات 

 طالبهم.

[ إلى فحص فاعلية املمارسات التعليمية 38كما هدفت دراسة حسان ]     

طالًبا وطالبة بجامعة أم القرى، وقد  291عضاء هيئة التدريس كما يدركها أل 

بق عليهم استبيان مدى فاعلية املمارسات التعليمية ألعضاء هيئة التدريس 
ُ
ط

بجامعة أم القرى. وقد أشارت النتائج إلى أن أكثر املمارسات التعليمية فاعلية 

ها أعضاء هيئة التدريس( يليها في كما يدركها الطالب )املادة العلمية التي يقدم

املركز الثاني ُبعد )التقويم واالمتحانات( وجاء ُبعد العالقات بالطالب في 

املركز الثالث، والبحث العلمي في املركز الرابع. بينما أقل املمارسات التربوي 

 فاعلية كما يدركها الطالب ُبعدي املشاركة في األنشطة، وخدمة املجتمع.

[ إلى التعرف على فاعلية املمارسات التعليمية 36وهدفت دراسة بهجت ]     

ألعضاء الهيئات التدريسية بكليات إعداد معلم املرحلة االبتدائية في سلطنة 

( طالًبا وطالبة بالكليات املتوسطة 280عمان، وذلك من وجهة نظر )

بق عليهم مقياس فاعلية امل
ُ
مارسات للمعلمين واملعلمات بمحافظة مسقط، ط

التعليمية ألعضاء الهيئات التدريسية، وقد توصلت الدراسة إلى أن أفراد 

العينة من الطالب والطالبات يرون أن أعضاء الهيئات التدريسية بكليات 

إعداد معلم املرحلة االبتدائية في سلطنة عمان من ذوي الفعالية املتوسطة، 

الهيئات التدريسية هي وأن أكثر املمارسات التعليمية شيوًعا لدى أعضاء 

)يعرفون موادهم جيًدا(، وأن أقل هذه املمارسات لديهم هي )يهتمون بالطالب 

 بطيء الفهم(.

[ إلى تقييم الفعالية التدريسية 40في حين هدفت دراسة بطاح؛ السعود ]     

( طالًبا 1119ألعضاء هيئة التدريس في جامعة مؤتة وذلك من وجهة نظر )

بق عليهم استبانة الفعالية التدريسية وطالبة من مختلف ك
ُ
ليات الجامعة، ط

لعضو هيئة التدريس، وتوصلت الدراسة إلى أن مستوى الفعالية التدريسية 

 ألعضاء هيئة التدريس في جامعة مؤتة جيد ولكنه بحاجة إلى تطوير. 
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[ إلى التعرف على األداء التدريس ي لألستاذ 42بينما هدفت دراسة املحبوب ]    

( طالًبا 273امعي بكلية التربية بجامعة امللك فيصل من خالل تقديرات )الج

وطالبة للممارسات التدريسية، وأشارت النتائج إلى أن تقديرات الطالب 

لألداء التدريس ي لألستاذ الجامعي كانت أكبر من تقديرات الطالبات، كما 

سية كشفت الدراسة أن تقديرات طلبة التخصص األدبي للمهارات التدري

 لألستاذ الجامعي أكبر من تقديرات طلبة التخصص العلمي.

[ فقد هدفت إلى بناء أداة لتقييم كفاءة االداء 34أما دراسة املخالفي ]     

التدريس ي لعضو هيئة التدريس الجامعي في جامعة صنعاء، وتحديد 

الكفايات التدريسية األساسية والالزم توافرها لدى عضو هيئة التدريس 

( عضًوا من أعضاء هيئة التدريس 71معة، وتكونت عينة الدراسة من )بالجا

بكلية التربية بجامعة صنعاء، وتوصلت الدراسة إلى بناء أداة لتقييم الكفايات 

أبعاد هي: كفاية  7( كفاية تدريسية موزعة على 64التدريسية، اشتملت على )

ية التخطيط العالقات مع الطالب، كفاية املعرفة في مجال التخصص، كفا

للتدريس، كفاية التنظيم للتدريس، كفاية تنفيذ التدريس، كفاية التقييم، 

 كفاية آداب وأحكام التدريس الجامعي(.

[ فقد هدفت إلى التعرف على بعض كفايات 43وأما دراسة الغزيوات ]     

طالًبا وطالبة  216أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة مؤتة من وجهة نظر 

بق عليهم ممن يدرسو 
ُ
ن الدراسات االجتماعية في كلية العلوم التعليمية، ط

استبانة تتكون من ثالثة أقسام، كفاية التقويم، كفاية التدريس، والكفاية 

اإلنسانية ألعضاء الهيئة التدريسية. وقد كشفت الدراسة على أن طلبة 

الدراسات االجتماعية غير راضين عن استخدام أعضاء الهيئة التدريسية 

لطرق التقويم والتدريس التقليدية والتعامل غير اإلنساني والتعصب في 

 الرأي من قبل أعضاء الهيئة التدريسية.

[ إلى تقويم فاعلية التدريس في قسم املحاسبة 44وهدفت دراسة حلس ]     

بكلية التجارة بالجامعة اإلسالمية في غزة، وقد حددت عناصر قياس فاعلية 

االت رئيسية هي: املادة وموضوعاتها، الكتاب املقرر التدريس في ثالثة مج

والقراءات املساعدة والواجبات واالمتحانات، وعضو هيئة التدريس. وتكونت 

( طالًبا وطالبة مسجلين في مقررات املحاسبة، وجرت 569عينة الدراسة من )

عملية التوزيع في األسبوع قبل األخير من الفصل الدراس ي األول لكي يتسنى 

طلبة اإلملام بمجاالت تقويم فاعلية التدريس املحددة في االستبانة وبذلك لل

يكون تقويمهم أقرب ما يكون إلى الدقة، وقد بينت الدراسة حصول فقرات 

 قياس فاعلية التدريس على تقويم إيجابي من قبل الطلبة. 

[ إلى استقصاء فاعلية التدريس في 37وهدفت دراسة رواشدة؛ يعقوب ]     

ة التربية بجامعة اليرموك من وجهة نظر طالبها، حيث بلغ حجم العينة كلي

طالًبا وطالبة، وتوصلت الدراسة إلى أن مدى تقدير مستوى فاعلية  531

التدريس ومستويات فاعلية مجاالته كانت في املستوى املقبول إلى الجيد، كما 

الف جنس أشارت إلى عدم اختالف مستويات فاعلية التدريس ومجاالته باخت

 الطالب أو املستوى الدراس ي. 

[ بدراسة هدفت إلى تحديد سمات عضو هيئة 45الجراح والشريفين ] وقام     

التدريس الفعال من وجهة نظر الطلبة، وما إذا كانت تقديراتهم تختلف 

باختالف جنس الطالب، وكليته، ومستواه التعليمي. وقد تكونت عينة 

بق عليهم أداة تكونت من ثالثة أبعاد 1020الدراسة من )
ُ
( طالًبا وطالبة، ط

: التخطيط والتدريس، وادارة الصف، والسمات الشخصية. وقد كشفت هي

النتائج عن أن طلبة الجامعة يولون جميع سمات عضو هيئة التدريس أهمية 

عالية، وأن أهمها السمات الشخصية، تلتها إدارة الصف، وأخيًرا التخطيط 

داة والتدريس، وظهرت فروق ذات داللة إحصائية تعزى ملتغير الجنس على األ 

ككل، وعلى ُبعد التخطيط والتدريس لصالح اإلناث، بينما لم توجد فروق 

ذات داللة إحصائية في األداة ككل، وفي بعدي إدارة الصف والسمات 

 تغير املستوى التعليمي للطالب.الشخصية تعزى مل

 . الطريقة واالجراءات4

 دراسةمجتمع الأ. 

وطالبات كلية التربية واآلداب في يتكون مجتمع البحث من جميع طالب       

طالًبا وطالبة  4482هـ، والذي يبلغ 1438/1439جامعة تبوك للعام الدراس ي 

بالسنة األولى،  1660طالبة( بالسنوات الدراسية األربع ) 2783طالًبا،  1699)

بالسنة الرابعة(.  430بالسنة الثالثة،  971بالسنة الثانية،  1421

باللغة العربية،  1177بالدراسات اإلسالمية،  1890وبالتخصصات األربع: )

 بالتربية الخاصة(. 413باللغة االنجليزية،  1002

 دراسةعينة الب. 

( طالًبا وطالبة من طالب 80تكونت عينة البحث االستطالعية من )     

 6طالبة(،  48طالًبا،  32وطالبات كلية التربية واآلداب في جامعة تبوك )منهم: 

طالًبا وطالبة في تخصص التربية  32ص التربية الخاصة، منهم في تخص

في تخصص اللغة العربية،  29في تخصص اللغة اإلنجليزية،  13االسالمية، 

، 19، 35موزعين على السنوات الدراسية التي يدرسون فيها على النحو التالي: 

ت في السنة الرابعة. وقد تم استخدام بيانات هذه العينة في حساب ثبا 9، 17

 وصدق أدوات البحث. 

( طالًبا وطالبة من طالب 195أما عينة البحث النهائية فقد تكونت من )     

وطالبات كلية التربية واآلداب في جامعة تبوك، وقد تم استخدام بيانات هذه 

العينة في اإلجابة عن أسئلة هذا البحث. ويوضح الجدول التالي توزيع عينة 

 التخصص والسنة الدراسية:البحث النهائية حسب النوع و 

 1جدول 

 توزيع عينة البحث النهائية حسب النوع والتخصص والسنة الدراسية

 املجموع السنة الدراسية الجنس )النوع( التخصص

1 2 3 4 

 36 2 6 12 16 ذكور  الدراسات اإلسالمية

 47 3 11 13 20 إناث

 83 5 17 25 36 املجموع

 17 1 3 5 8 ذكور  اللغة العربية

 35 2 5 13 15 إناث
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 52 3 8 18 23 املجموع

 13 1 3 5 4 ذكور  اللغة اإلنجليزية

 29 5 7 9 8 إناث

 42 6 10 14 12 املجموع

 7 1 3 2 1 ذكور  التربية الخاصة

 11 4 3 3 1 إناث

 18 5 6 5 2 املجموع

 73 5 15 24 29 ذكور  اإلجمالي

 122 14 26 38 44 إناث

 195 19 41 62 73 املجموع

 دراسةأدوات الج. 

 ( مقياس الخجـل1)

[ 46] أعده الباحث في ضوء مقياس الخجل الذي أعده عثمان؛ حسن     

املظاهر املختلفة للخجل مثل ( عبارات تقيس 7حيث يتكون املقياس من )

القلق االجتماعي والخوف من التقويم السلبى من اآلخرين وانخفاض املشاركة 

في املواقف االجتماعية، وعدم التوافق مع اآلخرين ومع البيئة. ويتم 

االستجابة على عبارات املقياس على مقياس خماس ي حسب طريقة ليكرت 

قات( إلى )ال تنطبق العبارة في جميع تمتد من )تنطبق العبارة في جميع األو 

(، ويوضح امللحق 1( إلى )5األوقات(، وتأخذ هذه االستجابات الدرجات من )

 (.7-1( عبارات مقياس الخجل )العبارات من 1رقم )

وقد تم التحقق من ثبات وصدق مقياس الخجل، وذلك بعد تطبيقه على 

ت نتائج الثبات والصدق طالًبا وطالبة(، فكان 8عينة البحث االستطالعية ) 

 كما يلي:

: حساب ثبات مقياس الخجل
ً
 أوال

 ( تم حساب ثبات عبارات مقياس الخجل بطريقتين هما:1)

للمقياس )بعدد أسئلة  Alpha-Cronbach)أ( حساب معامل ألفا لـ كرونباخ 

املقياس(، وفي كل مرة يتم حذف درجات إحدى العبارات من الدرجة الكلية 

 للمقياس. 

 )ب( حساب معامالت االرتباط بين درجات العبارة والدرجات الكلية للمقياس. 

( تم حساب الثبات الكلي ملقياس الخجل بطريقتين هما: معامل ألفا لـ 2)

 . Spearman-Brownالنصفية لـ سبيرمان/براون كرونباخ، طريقة التجزئة 

 ثانًيا: صدق مقياس الخجل

تم حساب صدق عبارات مقياس الخجل عن طريق حساب معامل االرتباط 

بين درجة العبارة والدرجة الكلية للمقياس )في حالة حذف درجة العبارة من 

ا لل
ً
عبارة. الدرجة الكلية للمقياس( باعتبار أن بقية عبارات املقياس محك

 والجدول التالي يوضح معامالت ثبات وصدق عبارات مقياس الخجل:

 2جدول 

 (80معامالت ثبات وصدق أسئلة مقياس الخجل )ن = 

 (2معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمقياس عند حذف العبارة) ( 1معامل االرتباط) معامل ألفا لـ كرونباخ العبارة

1 0.710 0.47** 0.25* 

2 0.658 0.67** 0.49** 

3 0.645 0.70** 0.56** 

4 0.690 0.54** 0.36** 

5 0.653 0.68** 0.51** 

6 0.686 0.54** 0.39** 

7 0.682 0.63** 0.41** 

0.720الكلي للمقياس =  معامل ألفا لـ كرونباخ  

0.833براون = -معامل الثبات الكلي بطريقة التجزئة النصفية لـ سبيرمان  

االرتباط بالدرجة الكلية للمقياس في حالة وجود  ( = معامل1معامل االرتباط)

 درجة العبارة في الدرجة الكلية للمقياس )ثبات(. 

( = معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمقياس عند حذف 2معامل االرتباط)

 درجة العبارة من الدرجة الكلية للمقياس )صدق(. 

 (0.05مستوى ) ( * دال إحصائًيا عند0.01** دال إحصائًيا عند مستوى )

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:

أن معامل ألفا لـ كرونباخ للمقياس في حالة غياب العبارة أقل من أو يساوي  -

معامل ألفا لـ كرونباخ العام للمقياس في حالة وجود العبارة، أي أن وجود 

عبارات املقياس ال يؤدي إلى انخفاض معامل الثبات الكلي للمقياس ككل، 

دل على أن جميع عبارات املقياس تسهم بدرجة معقولة في ثباته، وهذا مما ي

 يشير إلى أن جميع عبارات مقياس الخجل تتصف بالثبات. 

أن جميع معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من العبارات والدرجة الكلية  -

للمقياس )في حالة وجود درجة العبارة ضمن الدرجة الكلية للمقياس( دالة 

( مما يدل على تحقق االتساق الداخلي وثبات 0.01ائًيا عند مستوى )إحص

 جميع عبارات مقياس الخجل.

أن معامل الثبات الكلي للمقياس بطريقتي ألفا لـ كرونباخ والتجزئة  -

النصفية لـ سبيرمان/براون مرتفعان مما يدل على الثبات الكلي ملقياس 

 الخجل.
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رجة كل عبارة من العبارات والدرجة الكلية أن جميع معامالت االرتباط بين د -

للمقياس )في حالة حذف درجة العبارة من الدرجة الكلية للمقياس( دالة 

( مما يدل على صدق جميع عبارات 0.05أو  0.01إحصائًيا عند مستوى )

 مقياس الخجل.

من اإلجراءات السابقة تأكد للباحث ثبات وصدق مقياس الخجل، ومن       

لقياس الخجل لدى طالب وطالبات كلية التربية واآلداب بجامعة  ثم صالحيته

تبوك. حيث تشير الدرجة العالية على املقياس إلى ارتفاع الخجل لدى 

املستجيب، بينما تشير الدرجة املنخفضة إلى انخفاض الخجل لديه، وأقص ى 

( 35درجة يمكن أن يحصل عليها الطالب على جميع عبارات املقياس هي )

 ( هي أقل درجة يمكن أن يحصل عليها.7بينما )درجة، 

 ( مقياس الغضب2)

أعده الباحث في ضوء مقياس الغضب كحالة لـ عبد الرحمن ؛ عبد       

[، فقد قام الباحث بتعديل صياغة معظم عبارات املقياس بحيث 47الحميد]

عبارات، يتم  7تتمش ى مع خصائص طالب الجامعة، حيث يتكون املقياس من 

ابة عنها بمقياس خماس ي حسب طريقة ليكرت تمتد من )تنطبق االستج

العبارة في جميع األوقات( إلى )ال تنطبق العبارة في جميع األوقات(، وتأخذ هذه 

(، حيث تشير الدرجة العالية على هذا 1( إلى )5االستجابات الدرجات من )

ب ( عبارات مقياس الغض1املقياس إلى غضب مرتفع، ويوضح امللحق رقم )

 (. 14-8)العبارات من 

وقد تم التحقق من ثبات وصدق مقياس الغضب، وذلك بعد تطبيقه على 

طالًبا وطالبة(، وذلك باتباع نفس الخطوات  80عينة البحث االستطالعية )

السابق ذكرها عند حساب ثبات وصدق مقياس الخجل، فكانت نتائج الثبات 

 والصدق كما بالجدول التالي:

 2جدول 

 (80معامالت ثبات وصدق أسئلة مقياس الغضب )ن = 

 (2معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمقياس عند حذف العبارة) ( 1معامل االرتباط) معامل ألفا لـ كرونباخ العبارة

1 0.700 0.60** 0.42** 

2 0.714 0.56** 0.36** 

3 0.672 0.68** 0.54** 

4 0.679 0.66** 0.51** 

5 0.697 0.61** 0.43** 

6 0.705 0.58** 0.39** 

7 0.696 0.63** 0.44** 

0.727معامل ألفا لـ كرونباخ الكلي للمقياس =   

0.778براون = -معامل الثبات الكلي بطريقة التجزئة النصفية لـ سبيرمان  

( = معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمقياس في حالة وجود 1معامل االرتباط)

 درجة العبارة في الدرجة الكلية للمقياس )ثبات(. 

( = معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمقياس عند حذف 2معامل االرتباط)

 درجة العبارة من الدرجة الكلية للمقياس )صدق(. 

 (0.01)** دال إحصائًيا عند مستوى 

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:

أن معامل ألفا لـ كرونباخ للمقياس في حالة غياب العبارة أقل من أو يساوي  -

معامل ألفا لـ كرونباخ العام للمقياس في حالة وجود العبارة، أي أن تدخل 

عبارات املقياس ال يؤدي إلى انخفاض معامل الثبات الكلي للمقياس، مما 

ميع عبارات املقياس تسهم بدرجة معقولة في الثبات الكلي يدل على أن ج

 للمقياس، وهذا يشير إلى أن جميع عبارات مقياس الغضب ثابتة. 

أن جميع معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من العبارات والدرجة الكلية  -

للمقياس )في حالة وجود درجة العبارة في الدرجة الكلية للمقياس( دالة 

( مما يدل على االتساق الداخلي وثبات جميع 0.01ا عند مستوى )إحصائيً 

 عبارات مقياس الغضب.

أن معامل الثبات الكلي للمقياس بطريقتي ألفا لـ كرونباخ والتجزئة  -

النصفية لـ سبيرمان/براون مرتفعان مما يدل على الثبات الكلي ملقياس 

 الغضب.

ارة من العبارات والدرجة الكلية أن جميع معامالت االرتباط بين درجة كل عب -

للمقياس )في حالة حذف درجة العبارة من الدرجة الكلية للمقياس( دالة 

( مما يدل على صدق جميع عبارات مقياس 0.01إحصائًيا عند مستوى )

 الغضب.

 من اإلجراءات السابقة تأكد للباحث ثبات وصدق مقياس الغضب،      

طالب وطالبات كلية التربية واآلداب ومن ثم صالحيته لقياس الغضب لدى 

بجامعة تبوك. حيث تشير الدرجة العالية على املقياس إلى ارتفاع الغضب 

لدى املستجيب، بينما تشير الدرجة املنخفضة إلى انخفاض الغضب لديه، 

وأقص ى درجة يمكن أن يحصل عليها الطالب على جميع عبارات املقياس هي 

 درجة يمكن أن يحصل عليها.( هي أقل 7( درجة، بينما )35)

 ( مقياس الخوف3)

أعده الباحث في ضوء التراث السيكولوجي املتعلق بالخوف واملخاوف     

املرضية والرهاب االجتماعي، وكذلك في ضوء املقياس التي اهتمت بقياس 

[، 18] الخوف، ومن هذه املقاييس: مقياس املخاوف الرياضية يوسف، يونس

 [. 48] اعي املالح؛ الزرادومقياس الرهاب االجتم

وعند إعداد هذا املقياس حرص الباحث على أن تغطي عبارات املقياس أبعاد 

متنوعة للخوف مثل: الخوف من تأثير اآلخرين، الخوف من عدم القدرة على 

 التكيف الجامعي، الخوف من الفشل، الخوف من فقدان دعم اآلخرين.

عبارات، يتم االستجابة عنها بمقياس خماس ي ( 10حيث يتكون املقياس من )

حسب طريقة ليكرت تمتد من )تنطبق العبارة في جميع األوقات( إلى )ال 

( 5تنطبق العبارة في جميع األوقات(، وتأخذ هذه االستجابات الدرجات من )
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-15( عبارات مقياس الخوف )العبارات من 1(، ويوضح امللحق رقم )1إلى )

24.) 

من ثبات وصدق مقياس الخوف، وذلك بعد تطبيقه على وقد تم التحقق 

طالًبا وطالبة(، وذلك باتباع نفس الخطوات  80عينة البحث االستطالعية )

السابق ذكرها عند حساب ثبات وصدق مقياس ي الخجل والغضب، فكانت 

 نتائج الثبات والصدق كما بالجدول التالي:

 4 جدول 

 (80معامالت ثبات وصدق أسئلة مقياس الخوف )ن = 

 (2معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمقياس عند حذف العبارة) ( 1معامل االرتباط) معامل ألفا لـ كرونباخ العبارة

1 0.783 0.56** 0.44** 

2 0.789 0.56** 0.41** 

3 0.773 0.64** 0.54** 

4 0.767 0.69** 0.59** 

5 0.779 0.62** 0.48** 

6 0.779 0.59** 0.49** 

7 0.782 0.60** 0.46** 

8 0.782 0.57** 0.46** 

9 0.777 0.65** 0.50** 

10 0.790 0.52** 0.39** 

0.798معامل ألفا لـ كرونباخ الكلي للمقياس =   

0.881=  براون -سبيرمان لـ النصفية التجزئة بطريقة الكلي الثبات معامل  

( = معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمقياس في حالة وجود 1معامل االرتباط)

 درجة العبارة في الدرجة الكلية للمقياس )ثبات(. 

( = معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمقياس عند حذف 2االرتباط) معامل

 درجة العبارة من الدرجة الكلية للمقياس )صدق(. 

 (0.01** دال إحصائًيا عند مستوى )

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:

للمقياس في حالة غياب العبارة أقل من أو يساوي  أن معامل ألفا لـ كرونباخ -

معامل ألفا لـ كرونباخ العام للمقياس في حالة وجود العبارة، أي أن تدخل 

عبارات املقياس ال يؤدي إلى انخفاض معامل الثبات الكلي للمقياس، مما 

يدل على أن جميع عبارات املقياس تسهم بدرجة معقولة في الثبات الكلي 

 هذا يشير إلى أن جميع عبارات مقياس الخوف ثابتة. للمقياس، و 

أن جميع معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من العبارات والدرجة الكلية  -

للمقياس )في حالة وجود درجة العبارة في الدرجة الكلية للمقياس( دالة 

( مما يدل على االتساق الداخلي وثبات جميع 0.01إحصائًيا عند مستوى )

 ت مقياس الخوف.عبارا

أن معامل الثبات الكلي للمقياس بطريقتي ألفا لـ كرونباخ والتجزئة  -

 النصفية لـ سبيرمان/براون مرتفعان مما يدل على الثبات الكلي ملقياس 

 الخوف.

أن جميع معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من العبارات والدرجة الكلية  -

رة من الدرجة الكلية للمقياس( دالة للمقياس )في حالة حذف درجة العبا

( مما يدل على صدق جميع عبارات مقياس 0.01إحصائًيا عند مستوى )

 الخوف.

من اإلجراءات السابقة تأكد للباحث ثبات وصدق مقياس الخوف، ومن      

ثم صالحيته لقياس الخوف لدى طالب وطالبات كلية التربية واآلداب بجامعة 

العالية على املقياس إلى ارتفاع الخوف لدى تبوك. حيث تشير الدرجة 

املستجيب، بينما تشير الدرجة املنخفضة إلى انخفاض الخوف لديه، وأقص ى 

( 50درجة يمكن أن يحصل عليها الطالب على جميع عبارات املقياس هي )

 ( هي أقل درجة يمكن أن يحصل عليها.10درجة، بينما )

 وجهة نظر الطالب(( مقياس فاعلية التدريس الجامعي )من 4)

أعده الباحث الحالي في ضوء اإلطار النظري املتعلق بأداء أعضاء هيئة       

التدريس بالجامعة وفعالية ممارساتهم التدريسية، وكذلك في ضوء املقياس 

التي اهتمت بقياس التدريس الجامعي الفعال أو أداء أعضاء هيئة التدريس 

فاعلية أداء أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، ومن هذه املقاييس: مقياس 

[، استبيان فاعلية املمارسات التدريسية من وجهة نظر الهيئة 6] الجعافرة

ال لدى Al Shammari[ 49التدريسية ] ، مقياس مهارات التدريس الفعَّ

[، 50] [، استبيان األداء الوظيفي الصرايرة35] الطلبة املعلمين العجرمي

[، مقياس التدريس الجامعي 37] التدريس رواشدة؛ يعقوباستبانة فاعلية 

[، استبانة تقويم فاعلية التدريس في قسم املحاسبة 5] الفعال املوسوي 

[، 34] [، استبيان كفايات التدريس الجامعي الفعال املخالفي44] حلس

 [.36استبانة فاعلية املمارسات التدريسية ألعضاء الهيئة التدريسية ]

( أبعاد للتدريس 6( عبارة تقيس )32س في صورته األولية من )ويتكون املقيا

 الفّعال هي:

( عبارات تقيس مقدرة 8( التخطيط الجيد للتدريس وتنفيذه: ويتكون من )1)

أعضاء هيئة التدريس على التخطيط الجيد للتدريس وتنفيذ التدريس 

عداًدا بفعالية عن طريق التخطيط الجيد لعملية التدريس، وإعداد أنفسهم أ

جيًدا لتقديم املحاضرة، وحرصهم على إنجاز الخطة الدراسية في الوقت 

املحدد وتنويع األنشطة الصفية وطرح أسئلة تثير تفكير الطالب، وربط 

موضوع املحاضرة بموضوعات املقرر السابقة وباملواد الدراسية األخرى 

 وبحياة الطالب اليومية. 

الة لبيئة التعل2) ( عبارات تقيس مقدرة أعضاء 5م: ويتكون من )( اإلدارة الفعَّ

الة لبيئة التعلم وذلك من خالل إدارة وقت  هيئة التدريس على اإلدارة الفعَّ

الة وااللتزام بمواعيد املحاضرات، واستغالل وقت  املحاضرة بطريقة فعَّ
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املحاضرة في تحقيق أهداف املقرر، وجعل بيئة التعلم تعاونية وتشاركية، 

 زيادة دافعية طالبهم وحماسهم للتعلم. وحرصهم على 

( عبارات تقيس مقدرة 5( التفاعل والتواصل مع الطالب: ويتكون من )3)

أعضاء هيئة التدريس على التواصل اإليجابي مع الطالب عن طريق تكوين 

عالقات اجتماعية وإنسانية مع طالبهم، والتعامل معهم بديمقراطية 

للتعبير عن آرائهم، وتفهمهم لحاجات وعدالة، وإعطائهم فرًصا مناسبة 

الطالب وميولهم ومشاعرهم، وتشجيع طالبهم على املناقشة واملشاركة 

الة في عمليتي التعليم والتعلم.  الفعَّ

( عبارات تقيس مقدرة 4( املعرفة الجيدة في مجال التخصص: ويتكون من )4)

كن من أعضاء هيئة التدريس على اإلملام الجيد بمجال تخصصهم، والتم

املواد الدراسية التي يقومون بتدريسها، وحرصهم على متابعة كل جديد في 

 مجال تخصصهم.

الة: ويتكون من )5) ( عبارة 6( استخدام استراتيجيات وطرائق تدريس فعَّ

تقيس مقدرة أعضاء هيئة التدريس على استخدام استراتيجيات وطرائق 

الة أثناء تدريسهم املقررات الدراسية تساعد الطالب على  تدريس حديثة وفعَّ

 الفهم، وتشجعهم على التعليم الذاتي، وتدفعهم إلى االنجاز واالهتمام.

( عبارات تقيس تحلي أعضاء هيئة 4( التقويم الصفي الفًعال: ويتكون من )6)

التدريس بالعدل واملوضوعية في تقدير الدرجات، ومقدرتهم على استخدام 

لة لكل جوانب مقرراتهم الدراسية، تتفق أساليب وطرق تقويم متنوعة وشام

 مع أهداف البرنامج التعليمي الذي ُيَدّرِّس فيه. 

ويتم االستجابة على جميع عبارات املقياس على مقياس خماس ي حسب 

طريقة ليكرت تمتد من )تنطبق العبارة في جميع األوقات( إلى )ال تنطبق 

(، 1( إلى )5الدرجات من )العبارة في جميع األوقات(، وتأخذ هذه االستجابات 

 ( عبارات مقياس فاعلية التدريس الجامعي.2ويوضح امللحق رقم )

وقد تم التحقق من ثبات وصدق مقياس فاعلية التدريس الجامعي، وذلك 

طالًبا وطالبة(، فكانت نتائج  80بعد تطبيقه على عينة البحث االستطالعية ) 

 الثبات والصدق كما بالجدول التالي:

 5جدول 

 (80معامالت ثبات وصدق أسئلة مقياس فاعلية التدريس الجامعي )ن = 

 معامل ألفا  العبارة الُبعد

 لـ كرونباخ

 (4معامل االرتباط بالدرجة الكلية للمقياس عند حذف العبارة) ( 3معامل االرتباط)

 **0.38 **0.53 0.750 1 التخطيط الجيد للتدريس وتنفيذه

2 0.733 0.63** 0.48** 

3 0.727 0.66** 0.51** 

4 0.741 0.59** 0.44** 

5 0.746 0.59** 0.41** 

6 0.739 0.60** 0.45** 

7 0.726 0.67** 0.52** 

8 0.731 0.64** 0.49** 

0.762الكلي للُبعـد =  معامل ألفا لـ كرونباخ  

0.884براون = -معامل ثبات الُبعد بطريقة التجزئة النصفية لـ سبيرمان  

الة لبيئة التعلم  **0.35 **0.62 0.598 9 اإلدارة الفعَّ

10 0.605 0.59** 0.33** 

11 0.552 0.68** 0.43** 

12 0.607 0.59** 0.32** 

13 0.520 0.71** 0.50** 

 0.631معامل ألفا لـ كرونباخ الكلي للُبعـد = 

 0.676براون = -معامل ثبات الُبعد بطريقة التجزئة النصفية لـ سبيرمان

 **0.39 **0.65 0.587 14 التفاعل والتواصل مع الطالب

15 0.574 0.63** 0.42** 

16 0.631 0.63** 0.32** 

17 0.609 0.59** 0.34** 

18 0.521 0.72** 0.54** 

 0.637معامل ألفا لـ كرونباخ الكلي للُبعـد = 

 0.699براون = -معامل ثبات الُبعد بطريقة التجزئة النصفية لـ سبيرمان

 **0.43 **0.71 0.583 19 املعرفة الجيدة في مجال التخصص

20 0.640 0.65** 0.35** 

21 0.586 0.71** 0.43** 

22 0.520 0.74** 0.53** 
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0.651معامل ألفا لـ كرونباخ الكلي للُبعـد =   

0.731براون = -معامل ثبات الُبعد بطريقة التجزئة النصفية لـ سبيرمان  

استخدام استراتيجيات وطرائق 

الة  تدريس فعَّ

23 0.642 0.72** 0.56** 

24 0.668 0.66** 0.47** 

25 0.693 0.61** 0.39** 

26 0.683 0.62** 0.42** 

27 0.657 0.68** 0.51** 

28 0.708 0.56** 0.34** 

0.715معامل ألفا لـ كرونباخ الكلي للُبعـد =   

0.744براون = -معامل ثبات الُبعد بطريقة التجزئة النصفية لـ سبيرمان  

 **0.52 **0.74 0.506 29 التقويم الصفي الفًعال

30 0.620 0.63** 0.35** 

31 0.570 0.69** 0.42** 

32 0.584 0.72** 0.41** 

0.639معامل ألفا لـ كرونباخ الكلي للُبعـد =   

0.710براون = -معامل ثبات الُبعد بطريقة التجزئة النصفية لـ سبيرمان  

0.927معامل ألفا لـ كرونباخ الكلي للمقياس ككل =   

0.929براون للمقياس ككل = -معامل الثبات الكلي بطريقة التجزئة النصفية لـ سبيرمان  

( = معامل االرتباط بالدرجة الكلية للُبعـد في حالة وجود 3معامل االرتباط)

 درجة العبارة في الدرجة الكلية للُبـعد )ثبات(. 

( = معامل االرتباط بالدرجة الكلية للُبعـد عند حذف درجة 4االرتباط) معامل

 العبارة من الدرجة الكلية للُبعـد )صدق(. 

 (0.01** دال إحصائًيا عند مستوى )

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:

لكل ُبعد من أبعاد املقياس في حالة غياب العبارة  أن معامل ألفا لـ كرونباخ -

أقل من أو يساوي معامل ألفا لـ كرونباخ العام للُبعد في حالة وجود العبارة، 

أي أن تدخل عبارات الُبعد ال يؤدي إلى انخفاض معامل الثبات الكلي للُبعد، 

ثبات مما يدل على أن كل عبارة من عبارات الُبعد تسهم بدرجة معقولة في ال

الكلي للُبعد الذي تقيسه، وهذا يشير إلى أن جميع عبارات مقياس فاعلية 

 التدريس الجامعي ثابتة. 

أن جميع معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من العبارات والدرجة الكلية  -

للُبعد الذي تقيسه )في حالة وجود درجة العبارة في الدرجة الكلية للُبعد( دالة 

( مما يدل على االتساق الداخلي وثبات جميع 0.01مستوى )إحصائًيا عند 

 عبارات مقياس فاعلية التدريس الجامعي.

أن معامالت ثبات األبعاد الفرعية والثبات الكلي للمقياس بطريقتي ألفا لـ   -

 كرونباخ والتجزئة النصفية لـ سبيرمان/براون مرتفعة مما يدل على ثبات

 لي ملقياس فاعلية التدريس الجامعي.األبعاد الفرعية والثبات الك 

أن جميع معامالت االرتباط بين درجة كل عبارة من العبارات والدرجة الكلية  -

للُبعد الذي تقيسه )في حالة حذف درجة العبارة من الدرجة الكلية للُبعد 

( مما يدل على صدق جميع 0.01الذي تقيسه( دالة إحصائًيا عند مستوى )

 ة التدريس الجامعي.عبارات مقياس فاعلي

وقد تم حساب صدق أبعاد املقياس عند طريق حساب معامل ارتباط       

األبعاد بالدرجة الكلية للمقياس، وقد بلغت معامالت ارتباط األبعاد الستة 

على الترتيب حسب  0.82، 0.86، 0.83، 0.87، 0.85، 0.89بالدرجة الكلية: 

ها معامالت ارتباط مرتفعة ودالة ترتيب األبعاد في الجدول السابق، وجميع

 إحصائًيا، مما يشير إلى صدق أبعاد مقياس فاعلية التدريس الجامعي. 

من اإلجراءات السابقة تأكد للباحث ثبات وصدق مقياس فاعلية       

التدريس الجامعي، ومن ثم صالحيته لقياس فاعلية التدريس الجامعي لدى 

بجامعة تبوك. حيث تشير الدرجة طالب وطالبات كلية التربية واآلداب 

العالية على املقياس إلى ارتفاع فاعلية التدريس الجامعي من وجهة نظر 

املستجيب، بينما تشير الدرجة املنخفضة إلى انخفاض فاعلية التدريس 

الجامعي من وجهة نظره، وأقص ى درجة يمكن أن يحصل عليها الطالب على 

( هي أقل درجة يمكن أن 32بينما )( درجة، 160جميع عبارات املقياس هي )

 يحصل عليها.

 نتائجال. 5

 السؤال األول: 

لإلجابة عن السؤال األول الذي ينص على: ما درجة املشكالت االنفعالية 

)الخجل، الخوف، الغضب( لدى طلبة كلية التربية واآلداب في جامعة تبوك؟ 

تم حساب املتوسطات الحسابية، وذلك بعد تحويل الدرجات الخام لجميع 

متغير درجات، عن طريق قسمة مجموع الدرجات الخام لكل  5املتغيرات إلى 

على عدد عباراته، ومن تم تصنيف تلك اإلجابات إلى خمسة مستويات 

 متساوية في املدى من خالل املعادلة التالية:

=  5( ÷ 1-5عدد بدائل االستبانة = )÷ أقل وزن(  -طول الفئة = )أكبر وزن 

0.80 

 لنحصل على التصنيف املوضح بالجدول التالي:
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 6جدول 

 الفئات وفق التدريج املستخدم في أدوات البحث

 الفئات )مدى املتوسطات( املستوى  االستجابة

 5.00إلى  4.20من  عالي جًدا تنطبق في جميع األوقات

 4.20ألقل من  3.40من  عالي تنطبق في معظم األوقات

 3.40ألقل من  2.60من  متوسط تنطبق في بعض األوقات

 2.60ألقل من  1.80من  منخفض ال تنطبق في معظم األوقات

 1.80ألقل من  1.00من  منخفض جًدا ال تنطبق في جميع األوقات

 ونتائج السؤال األول بالجدول اآلتي:

 7جدول 

 التربية واآلداب في جامعة تبوكلدى طلبة كلية  متوسطات درجة املشكالت االنفعالية )الخجل، الخوف، الغضب(

 مستوى املتغير لدى العينة الفئة التي يقع فيها املتوسط املتوسط املتغير

1.80ألقل من  1من  1.593 الخجل  منخفض جًدا 

1.80ألقل من  1من  1.651 الغضب  منخفض جًدا 

1.80ألقل من  1من  1.592 الخوف  منخفض جًدا 

من الجدول السابق أن متوسطات درجات املشكالت االنفعالية  يتضح      

ألقل من  1)الخجل، الخوف، الغضب( تقع جميعها في الفئة التي تمتد )من 

( وهي الفئة التي تشير إلى أن درجة املشكالت االنفعالية )الخجل، 1.80

الخوف، الغضب( منخفضة جًدا، وهذا يشير إلى أن طلبة كلية التربية 

في جامعة تبوك ال يعاونون من املشكالت االنفعالية الثالث )الخجل،  واآلداب

 الخوف، الغضب(.

 السؤال الثاني: 

 لإلجابة عن السؤال الثاني الذي ينص على: هل تختلف درجة املشكالت 

االنفعالية )الخجل، الخوف، الغضب( لدى طلبة كلية التربية واآلداب في 

النوع، والتخصص الدراس ي، والسنة جامعة تبوك باختالف كل من: 

 الدراسية؟ تم استخدام:

 للعينتين املستقلتين. T-testاختبار )ت(  -

 Multivariate Analysis ofتحليل التباين متعدد املتغيرات التابعة  -

Variance MANOVA متبوعا باختبار أقل فرق دال ،LSD  ملعرفة اتجاه

 :الفروق الدالة. فكانت النتائج كما يلي

 8جدول 

 نتائج اختبار )ت( لداللة الفرق بين متوسطي درجات الطالب والطالبات في املشكالت االنفعالية

 مستوى الداللة قيمة )ت( (122الطالبات )ن = (73الطالب )ن =  املشكالت االنفعالية

 االنحراف املعياري  املتوسط االنحراف املعياري  املتوسط

 غير دالة 0.99 0.02 0.28 1.59 0.36 1.59 الخجل

 غير دالة 0.52 0.65 0.31 1.66 0.34 1.63 الغضب

 غير دالة 0.97 0.03 0.24 1.59 0.35 1.59 الخوف

يتضح من الجدول السابق عدم وجود فرق دال إحصائًيا بين متوسطي       

درجات الطالب والطالبات في املشكالت االنفعالية الثالث )الخجل، الخوف، 

الغضب(. أي أنه يوجد تقارب بين متوسطات درجات طالب وطالبات كلية 

التربية واآلداب بجامعة تبوك في املشكالت االنفعالية الثالث )الخجل، 

 لخوف، الغضب(.ا

 9جدول 

 ة التربية واآلداب بجامعة تبوكنتائج تحليل التباين متعدد املتغيرات التابعة عند دراسة الفروق في املشكالت االنفعالية التي ترجع إلى التخصص الدراس ي لدى طلبة كلي

 مستوى الداللة قيمة )ف( متوسط املربعات درجات الحرية املربعاتمجموع  املتغـيرات مصدر التباين

 التخصص

 الدراس ي

 غير دلة 0.09 2.22 0.21 3 0.64 الخجل

 0.05 3.26 0.32 3 0.96 الغضب

 0.01 4.03 0.31 3 0.93 الخوف

   0.10 191 18.37 الخجل الخطأ

   0.10 191 18.79 الغضب

   0.08 191 14.71 الخوف

يتضح من الجدول السابق وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى 

(0.05 ≥α ترجع إلى متغير التخصص )( في كل من: )الغضب، والخوف

متغير الدراس ي. في حين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في الخجل ترجع 

التخصص الدراس ي لدى طلبة كلية التربية واآلداب بجامعة تبوك.
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 10جدول 

 ملعرفة اتجاه الفروق الدالة إحصائًياLSDنتائج اختبار أقل فرق دال 

 التخصص الدراس ي املتوسط العدد التخصص الدراس ي املتغيرات

 لغة انجليزية لغة عربية تربية اسالمية

 الغضب
 

   - 1.63 83 اسالميةتربية 

  - 0.09 1.72 52 لغة عربية

 - 0.03 0.06 1.69 42 لغة انجليزية

 *0.23 *0.26 *0.17 1.46 18 تربية خاصة

 الخوف

 

   - 1.51 83 تربية اسالمية

  - *0.14 1.65 52 لغة عربية

 - 0.00 *0.14 1.65 42 لغة انجليزية

 0.01 0.01 *0.15 1.66 18 تربية خاصة

* تشير إلى أن الفروق لصالح هذا املتوسط في ضوء نتائج أقل فرق دال 

LSD.ملعرفة اتجاه الفروق الدالة 

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:

متوسطات طالب وطالبات تخصص )التربية الخاصة( في الغضب أقل  أن -

بداللة إحصائية من نظيره لدى طالب وطالبات التخصصات الثالثة األخرى. 

 أي أن طالب وطالبات تخصص )التربية الخاصة( أقل غضًبا من 

 طالب وطالبات التخصصات الثالثة األخرى.

اإلسالمية( في الخوف أقل أن متوسطات طالب وطالبات تخصص )التربية - 

بداللة إحصائية من نظيره لدى طالب وطالبات التخصصات الثالثة األخرى. 

ا من طالب 
ً
أي أن طالب وطالبات تخصص )التربية اإلسالمية( أقل خوف

 وطالبات التخصصات الثالثة األخرى.

 11جدول 

 امعة تبوكمتعدد املتغيرات التابعة عند دراسة الفروق في املشكالت االنفعالية التي ترجع إلى السنة الدراسية لدى طلبة كلية التربية واآلداب بجنتائج تحليل التباين 

 مستوى الداللة قيمة )ف(  متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات املتغـيرات مصدر التباين

 غير دلة 1.00 0.02 0.00 3 0.01 الخجل السنة الدراسية

 غير دلة 0.33 1.16 0.12 3 0.35 الغضب

 غير دلة 0.85 0.27 0.02 3 0.07 الخوف

   0.10 191 19.00 الخجل الخطأ

   0.10 191 19.40 الغضب

   0.08 191 15.57 الخوف

من الجدول السابق عدم وجود فروق ذات داللة إحصائية في كل من:  يتضح

)الخجل، والغضب، والخوف( ترجع إلى متغير السنة الدراسية. أي أنه ال 

تختلف املشكالت االنفعالية باختالف السنة الدراسية لدى طلبة كلية التربية 

 واآلداب بجامعة تبوك. 

 السؤال الثالث: 

السؤال الثالث الذي ينص على: ما تقديرات الطلبة لفاعلية لإلجابة عن 

التدريس الجامعي في كلية التربية واآلداب بجامعة تبوك؟ تم اتباع نفس 

 األسلوب املستخدم في السؤال األول.

 فكانت النتائج كما بالجدول اآلتي: 

 12جدول 

 اعلية التدريس الجامعي في كلية التربية واآلداب بجامعة تبوكمتوسطات تقديرات الطلبة لف

 مستوى التقدير الفئة التي يقع فيها املتوسط الترتيب املتوسط أبعاد فاعلية التدريس الجامعي م

 عالي 4.20ألقل من  3.40 4 3.442 التخطيط الجيد للتدريس وتنفيذه 1

الة لبيئة التعلم 2  متوسط 3.40ألقل من  2.60 5 3.397 اإلدارة الفعَّ

4.20ألقل من  3.40 1 3.508 التفاعل والتواصل مع الطالب 3  عالي 

4.20ألقل من  3.40 2 3.458 املعرفة الجيدة في مجال التخصص 4  عالي 

الة 5 4.20ألقل من  3.40 3 3.450 استخدام استراتيجيات وطرائق تدريس فعَّ  عالي 

3.40ألقل من  2.60 6 3.372 الصفي الفًعال التقويم 6  متوسط 

4.20ألقل من  3.40 - 3.440 الدرجة الكلية لفاعلية التدريس الجامعي  عالي 

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:

الة لبيئة التعلم، التقويم الصفي  - أن متوسطات الُبعدين )اإلدارة الفعَّ

( وهي الفئة التي 3.40ألقل من  2.60الفًعال( يقعان في الفئة التي تمتد )من 

تشير مستوى تقدير متوسط، وهذا يشير إلى أن طلبة كلية التربية واآلداب في 

عدين لدى أعضاء جامعة تبوك يقدرون بدرجة متوسطة فاعلية هذين البُ 

 هيئة التدريس بالجامعة. 

أن متوسطات األبعاد األربعة )التخطيط الجيد للتدريس وتنفيذه، التفاعل  -

والتواصل مع الطالب، املعرفة الجيدة في مجال التخصص، استخدام 
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الة( والدرجة الكلية لفاعلية التدريس  استراتيجيات وطرائق تدريس فعَّ

( وهي الفئة التي 4.20ألقل من  3.40ي تمتد )من الجامعي تقع في الفئة الت

تشير مستوى تقدير عالي، وهذا يشير إلى أن طالب كلية التربية واآلداب في 

جامعة تبوك يقدرون بدرجة عالية فاعلية األبعاد األربعة )التخطيط الجيد 

للتدريس وتنفيذه، التفاعل والتواصل مع الطالب، املعرفة الجيدة في مجال 

الة( والدرجة الكلية التخصص ، استخدام استراتيجيات وطرائق تدريس فعَّ

 لفاعلية التدريس الجامعي لدى أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

 السؤال الرابع: 

لإلجابة عن السؤال الرابع الذي ينص على: هل تختلف تقديرات الطلبة 

اختالف كل لفاعلية التدريس الجامعي في كلية التربية واآلداب بجامعة تبوك ب

من: النوع، والتخصص الدراس ي، والسنة الدراسية؟ تم استخدام نفس 

 األساليب اإلحصائية املستخدمة في السؤال الثاني. فكانت النتائج كما يلي:

 13جدول 

 فاعلية التدريس الجامعينتائج اختبار )ت( لداللة الفرق بين متوسطي درجات الطالب والطالبات في 

 مستوى الداللة قيمة )ت(  (122الطالبات )ن = (73الطالب )ن =  األبعاد

 االنحراف املعياري  املتوسط االنحراف املعياري  املتوسط

 غير دالة 0.28 1.09 0.26 3.43 0.28 3.47 التخطيط الجيد للتدريس وتنفيذه

الة لبيئة التعلم  0.01 2.75 0.34 3.35 0.32 3.48 اإلدارة الفعَّ

 غير دالة 0.20 1.28 0.30 3.49 0.29 3.54 التفاعل والتواصل مع الطالب

 غير دالة 0.74 0.33 0.31 3.45 0.45 3.47 املعرفة الجيدة في مجال التخصص

الة  غير دالة 0.11 1.61 0.31 3.42 0.32 3.50 استخدام استراتيجيات وطرائق تدريس فعَّ

 غير دالة 0.16 1.42 0.34 3.34 0.49 3.42 التقويم الصفي الفًعال

 0.01 2.93 0.15 3.41 0.17 3.48 الدرجة الكلية لفاعلية التدريس الجامعي

 14جدول 

التدريس الجامعي التي ترجع إلى التخصص الدراس ي لدى طلبة كلية التربية واآلداب بجامعة نتائج تحليل التباين متعدد املتغيرات التابعة عند دراسة الفروق في فاعلية 

 تبوك

 مستوى الداللة قيمة )ف(  متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات األبعـاد الفرعية مصدر التباين

 التخصص

 الدراس ي

 0.01 4.35 0.29 3 0.87 التخطيط الجيد للتدريس وتنفيذه

الة لبيئة التعلم  0.01 5.42 0.59 3 1.76 اإلدارة الفعَّ

 غير دالة 0.52 0.75 0.07 3 0.20 التفاعل والتواصل مع الطالب

 غير دالة 0.07 2.35 0.32 3 0.95 املعرفة الجيدة في مجال التخصص

استخدام استراتيجيات وطرائق تدريس 

الة  فعَّ

1.89 3 0.63 6.75 0.01 

 0.01 4.62 0.71 3 2.13 التقويم الصفي الفًعال

 0.01 16.27 0.33 3 1.00 الدرجة الكلية لفاعلية التدريس الجامعي

   0.07 191 12.79 التخطيط الجيد للتدريس وتنفيذه الخطأ

الة لبيئة التعلم    0.11 191 20.68 اإلدارة الفعَّ

   0.09 191 16.62 التفاعل والتواصل مع الطالب

   0.13 191 25.64 املعرفة الجيدة في مجال التخصص

استخدام استراتيجيات وطرائق تدريس 

الة  فعَّ

17.85 191 0.09   

   0.15 191 29.41 التقويم الصفي الفًعال

   0.02 191 3.93 الدرجة الكلية لفاعلية التدريس الجامعي

 الجدول السابق ما يلي:يتضح من 

 ( في كل من α≤ 0.01وجود فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى ) -

األبعاد األربعة: )التقويم الصفي الفًعال، استخدام استراتيجيات وطرائق 

الة لبيئة التعلم، التخطيط الجيد للتدريس  الة، اإلدارة الفعَّ تدريس فعَّ

لفاعلية التدريس الجامعي ترجع إلى متغير وتنفيذه( وفي الدرجة الكلية 

التخصص الدراس ي. في حين ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في بعدي 

)التفاعل والتواصل مع الطالب، املعرفة الجيدة في مجال التخصص( ترجع 

 إلى التخصص الدراس ي لدى طلبة كلية التربية واآلداب بجامعة تبوك.

 إلى ما يلي:  LSDرق دال وقد أشارت نتائج اختبار أقل ف

أن متوسطات طالب وطالبات تخصص )التربية اإلسالمية( في األبعاد  -

األربعة: )التقويم الصفي الفًعال، استخدام استراتيجيات وطرائق تدريس 

الة لبيئة التعلم، التخطيط الجيد للتدريس وتنفيذه( وفي  الة، اإلدارة الفعَّ فعَّ

س الجامعي أعلى بداللة إحصائية من نظائرها الدرجة الكلية لفاعلية التدري

لدى طالب وطالبات تخصص )اللغة العربية(. أي أن طالب وطالبات 

تخصص )التربية اإلسالمية( أعلى تقديًرا لألبعاد األربعة والدرجة الكلية 

 لفاعلية التدريس الجامعي من طالب وطالبات تخصص )اللغة العربية(.
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صص )التربية الخاصة( في األبعاد األربعة: أن متوسط طالب وطالبات تخ -

الة،  )التقويم الصفي الفًعال، استخدام استراتيجيات وطرائق تدريس فعَّ

الة لبيئة التعلم، التخطيط الجيد للتدريس وتنفيذه( وفي الدرجة  اإلدارة الفعَّ

الكلية لفاعلية التدريس الجامعي أعلى بداللة إحصائية من نظيره لدى طالب 

تخصص )اللغة العربية(. أي أن طالب وطالبات تخصص )التربية  وطالبات

الخاصة( أعلى تقديًرا لألبعاد األربعة والدرجة الكلية لفاعلية التدريس 

 الجامعي من طالب وطالبات تخصص )اللغة العربية(.

 15جدول 

 ة تبوكاملتغيرات التابعة عند دراسة الفروق في فاعلية التدريس الجامعي التي ترجع إلى السنة الدراسية لدى طلبة كلية التربية واآلداب بجامعنتائج تحليل التباين متعدد 

 مستوى الداللة قيمة )ف( متوسط املربعات درجات الحرية مجموع املربعات األبعـاد الفرعية مصدر التباين

 السنة

 الدراسية

 غير دالة 0.23 1.46 0.10 3 0.31 التخطيط الجيد للتدريس وتنفيذه

الة لبيئة التعلم  غير دالة 0.22 1.50 0.17 3 0.52 اإلدارة الفعَّ

 غير دالة 0.91 0.18 0.02 3 0.05 التفاعل والتواصل مع الطالب

 غير دالة 0.21 1.51 0.20 3 0.61 املعرفة الجيدة في مجال التخصص

استخدام استراتيجيات وطرائق تدريس 

الة  فعَّ

 غير دالة 0.11 2.03 0.20 3 0.61

 0.05 2.99 0.47 3 1.42 التقويم الصفي الفًعال

 غير دالة 0.28 1.28 0.03 3 0.10 الدرجة الكلية لفاعلية التدريس الجامعي

   0.07 191 13.36 التخطيط الجيد للتدريس وتنفيذه الخطأ

الة لبيئة التعلم    0.11 191 21.92 اإلدارة الفعَّ

   0.09 191 16.77 التفاعل والتواصل مع الطالب

   0.14 191 25.97 املعرفة الجيدة في مجال التخصص

استخدام استراتيجيات وطرائق تدريس 

الة  فعَّ

19.13 191 0.10   

   0.16 191 30.13 التقويم الصفي الفًعال

   0.03 191 4.84 الدرجة الكلية لفاعلية التدريس الجامعي

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:

وجود فروق ذات داللة إحصائية في جميع األبعاد والدرجة الكلية  عدم -

لفاعلية التدريس الجامعي ترجع إلى متغير السنة الدراسية. وذلك باستثناء 

ُبعد واحد هو ُبعد: )التقويم الصفي الفًعال( حيث توجد فروق ذات داللة 

 راسية.( في هذا الُبعد ترجع إلى السنة الدα≤ 0.05إحصائية عند مستوى )

 إلى ما يلي: LSDوقد أشارت نتائج اختبار أقل فرق دال 

أن متوسط طالب وطالبات )السنة الرابعة( في ُبعد )التقويم الصفي  -

الفًعال( أعلى بداللة إحصائية من نظيره لدى طالب وطالبات السنتين: )األولى 

عد )التقويم و الثانية(. أي أن طالب وطالبات )السنة الرابعة( أعلى تقديًرا لبُ 

 الصفي الفًعال( من طالب وطالبات السنتين: )األولى و الثانية(.

 السؤال الخامس: 

لإلجابة عن السؤال الخامس الذي ينص على: هل توجد عالقة بين املشكالت 

االنفعالية )الخجل، الخوف، الغضب( لدى طلبة كلية التربية واآلداب في 

الجامعي؟ تم استخدام معامل جامعة تبوك وتقديرهم لفاعلية التدريس 

 ارتباط بيرسون، فكانت النتائج كما بالجدول التالي:

 16جدول 

 معامل ارتباط بيرسون بين املشكالت االنفعالية لدى طلبة كلية التربية واآلداب في جامعة تبوك وتقديرهم لفاعلية التدريس الجامعي

 املشكالت االنفعالية  فاعلية التدريس الجامعيأبعاد  م

 الخوف الغضب الخجل

 0.03- 0.01- **0.21- التخطيط الجيد للتدريس وتنفيذه 1

الة لبيئة التعلم 2  0.01- **0.22- 0.01- اإلدارة الفعَّ

 0.07- *0.15- 0.05 التفاعل والتواصل مع الطالب 3

 **0.20- 0.04 0.10- التخصصاملعرفة الجيدة في مجال  4

الة 5  **0.24- **0.31- *0.15- استخدام استراتيجيات وطرائق تدريس فعَّ

 **0.31- **0.55- *0.16- التقويم الصفي الفًعال 6

 **0.28- **0.40- **0.21- الدرجة الكلية لفاعلية التدريس الجامعي

 (0.01( ** دال إحصائًيا عند مستوى )0.05* دال إحصائًيا عند مستوى )

 يتضح من الجدول السابق ما يلي:

( بين )الخجل( α ≤ 0.05وجود ارتباط سالب دال إحصائًيا )عند مستوى  -

من جهة واألبعاد )التخطيط الجيد للتدريس وتنفيذه، استخدام 

الة، التقويم الصفي الفًعال( والدرجة الكلية استراتيجيات وطرائق تدريس  فعَّ

لفاعلية التدريس الجامعي من جهة أخرى. أي أنه كلما ارتفع الخجل لدى 

طالب وطالبات كلية التربية واآلداب بجامعة تبوك انخفض تقديرهم لألبعاد 

)التخطيط الجيد للتدريس وتنفيذه، استخدام استراتيجيات وطرائق تدريس 
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الة، ال تقويم الصفي الفًعال( والدرجة الكلية لفاعلية التدريس الجامعي. فعَّ

الة لبيئة التعلم،  أما بقية أبعاد فاعلية التدريس الجامعي وهي: )اإلدارة الفعَّ

التفاعل والتواصل مع الطالب، املعرفة الجيدة في مجال التخصص( ال 

 بالخجل لدى طالب وطالبات كلية التربية
ً
ا داال

ً
واآلداب بجامعة  ترتبط ارتباط

 تبوك.

( بين )الغضب( α ≤ 0.05وجود ارتباط سالب دال إحصائًيا )عند مستوى  -

الة لبيئة التعلم، التفاعل والتواصل مع  من جهة واألبعاد )اإلدارة الفعَّ

الة، التقويم الصفي  الطالب، استخدام استراتيجيات وطرائق تدريس فعَّ

ريس الجامعي من جهة أخرى. أي أنه الفًعال( والدرجة الكلية لفاعلية التد

كلما ارتفع الغضب لدى طالب وطالبات كلية التربية واآلداب بجامعة تبوك 

الة لبيئة التعلم، التفاعل والتواصل  انخفض تقديرهم لألبعاد )اإلدارة الفعَّ

الة، التقويم الصفي  مع الطالب، استخدام استراتيجيات وطرائق تدريس فعَّ

لكلية لفاعلية التدريس الجامعي. أما ُبعدي فاعلية الفًعال( والدرجة ا

التدريس الجامعي وهما: )التخطيط الجيد للتدريس وتنفيذه، املعرفة الجيدة 

 بالغضب لدى طالب وطالبات 
ً
ا داال

ً
في مجال التخصص( ال يرتبطان ارتباط

 كلية التربية واآلداب بجامعة تبوك.

( بين )الخوف( α ≤ 0.05توى وجود ارتباط سالب دال إحصائًيا )عند مس -

من جهة واألبعاد )املعرفة الجيدة في مجال التخصص، استخدام 

الة، التقويم الصفي الفًعال( والدرجة الكلية  استراتيجيات وطرائق تدريس فعَّ

لفاعلية التدريس الجامعي من جهة أخرى. أي أنه كلما ارتفع الخوف لدى 

معة تبوك انخفض تقديرهم لألبعاد طالب وطالبات كلية التربية واآلداب بجا

)املعرفة الجيدة في مجال التخصص، استخدام استراتيجيات وطرائق تدريس 

الة، التقويم الصفي الفًعال( والدرجة الكلية لفاعلية التدريس الجامعي.  فعَّ

أما بقية أبعاد فاعلية التدريس الجامعي وهي: )التخطيط الجيد للتدريس 

الة لبيئة التعلم، التفاعل والتواصل مع الطالب( ال وتنفيذه، اإلدارة الفعَّ 

 بالخوف لدى طالب وطالبات كلية التربية واآلداب بجامعة 
ً
ا داال

ً
ترتبط ارتباط

 تبوك.
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ABSTRACT_ The objective of this research to evaluate the emotional problems of the students of the Faculty 

of Education at University of Tabuk and their relation to their assessment of the effectiveness of university 

teaching. The study was conducted on a sample of 195 students, The study concluded : Students of the Faculty 

of Education at University of Tabuk do not suffer from the three emotional problems (shyness, fear, anger). 

There are no differences between students in the three emotional problems (shyness, fear, anger(. There are no 

differences in: (shyness, anger, fear) due to the variable of the school year . Students (Islamic Education) less 

fear of students of other disciplines . Special education students are less angry than students of other 

disciplines. The students of the Faculty of Education at University of Tabuk highly appreciate the effectiveness 

of the four dimensions (good planning and implementation of the teaching, interaction and communication 

with students, good knowledge in the field of specialization, effective strategies and teaching methods) and the 

overall degree of effectiveness of university teaching among university faculty . Average grade of students in 

distance (effective management of the learning environment) and in the overall degree of effectiveness of 

university teaching higher than students . Students of specializations in Islamic education and special education 

in recognition of the four dimensions and the overall degree of the effectiveness of university teaching students 

(Arabic(. Students (fourth year) in the highest estimate of the (effective evaluation) of students of the two years: 

(I and II(. There is a statistically significant correlation between emotional problems (shyness, anger, fear) 

among students of the Faculty of Education at University of Tabuk and the overall degree of effectiveness of 

university teaching. 

Keywords: Emotional Problems, Shyness, Fear, Anger, Faculty of Education. 

 

 

 

 

 

 

 

 


