
 ٢٠١٣، )٣( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 

: لبة جامعة اليرموكلدى أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر ط ةالسلوآات غير المرغوب
  دراسة مسحية

The Undesirable Behaviors Practiced by Faculty Members from the 
Points of View of Yarmouk University Students: A Survey Study 

  

  ومعاوية أبو غزال  ،نصر مقابلة

Naser Magableh & Muawiah Abu-Ghazal 
  قسم علم النفس، آلية التربية، جامعة اليرموك، األردن

 magableh@yu.edu.jo : ونيبريد الكتر

  )٢/١٢/٢٠١٢: (، تاريخ القبول)٢٩/٧/٢٠١٢: (تاريخ التسليم
  

  ملخص
ر المرغوب  لوآات غي رز الس ى أب ى التعرف عل ة إل ذه الدراس دفت ه ة  ةه دى أعضاء هيئ ل

ة جا  ا إذا آانت     التدريس من وجهة نظر طلب ة اليرموك، وفيم ذه السلوآات تختلف    مجاالت  مع ه
ي  تواه الدراس اديمي ومس ه األآ ب وتخصص نس الطال اختالف ج ن . ب ة م ة الدراس ت عين تألف

ة ) ١٢٧٨( ًا وطالب ورًا و ٤٧٥(طالب ًا ٨٠٣ذآ وك  ،)إناث ة اليرم ات جامع ع آلي ن جمي فت  .م آش
ر  ال ائج أن أآث ر  النت لوآات غي ت ةمرغوبالس ى  ال: آان ز عل ئلة   ترآي ي أس دة ف ة واح طريق

ات ادة    االمتحان ى الم ز عل دة، والترآي ي المحاضرة الواح ات ف ن المعلوم ر م در آبي اء ق ، وإعط
ول أعذار الطالب، وعدم      الدراسية والتقليل من األنشطة، والتشدد في الحضور والغياب وعدم قب

ة، وقسوة التعامل مع     م مراعاة داالهتمام بالمشاآل االجتماعية والنفسية للطلبة، وع ظروف الطلب
ومزاجية المدرس في التعامل   ة والواسطة في العالمات، يالطلبة أثناء االمتحان، وتدخل المحسوب

دى أعضاء     .مع الطلبة ة ل آما بينت النتائج أن الترتيب التنازلي لمجاالت السلوآات غير المرغوب
دريس    العالفالتقويم، :  هيئة التدريس جاء على النحو التالي ة الت ارة   ف ،قة مع أعضاء هيئ مجال إث

دريس    ة الت م طريق ه، ث م إدارة الصف وتنظيم ة، ث ة   الف ،الدافعي ية لعضو هيئ خصائص الشخص
ة  ة إحصائيًا في            .التدريس، وأخيرًا الكفاءة األآاديمي روق دال ائج الدراسة وجود ف ا آشفت نت آم

ة، وم    والكلية مجال طريقة التدريس ات العلمي ر المستوى الدراسي لصالح السنة      لصالح الكلي تغي
دريس  في مجال الخصائص الشخصيةأما . السنة الثالثةوالرابعة  د   والعالقة مع أعضاء هيئة الت فق

اث في مجال إدارة الصف     لصالح الذآوروجدت فروق  اءة     . ، لكنها لصالح اإلن ا في مجال آف أم
ة     .والثالثة فروق لصالح السنة الرابعةال آانتأعضاء هيئة التدريس، فقد  ارة الدافعي  وفي مجال إث

  .الفروق لصالح الكليات اإلنسانية آانت والتقويم

  . بة جامعة اليرموك، هيئة التدريس، طلةالسلوآات غير المرغوب: لكلمات المفتاحيةا
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Abstract 
This study aimed at investigating the most common undesirable 

behaviors of Yarmouk University faculty members. and The Possible 
differences due to student gender, academic level or faculty. The sample 
consisted of (1278) undergraduate students (803 female, 475 male), 
covering all the faculties of Yarmouk university.  The results showed that 
the most common undesirable behaviors among faculty members were: 
focusing on one method in examinations, presenting much information 
during one lecture, focusing on subject matter and neglecting practical 
activates, not to accept student excuses for nonattendance, no concern 
about students psychosocial problems, not to consider students 
conditions, tough monitoring students during examinations, bias in 
students grades, and being moody. The fields of undesirable behaviors 
were ordered as follows: Evaluation, relationship with faculty members, 
motivation, class management, teaching methods, personal 
characteristics, and academic competence. Moreover the results revealed 
significant differences in the field of teaching methods and faculty, in 
favor of scientific faculties. Significant differences were found in the 
field of relationship with faculty members in favor of male students. But 
in class management, the differences were in favor of female students. 
Regarding the competence faculty members, significant differences were 
found due to academic level, and faculty in favor of scientific faculties. 
Regarding motivation and evaluation, significant differences were 
founded in favor of humanistic college.  

Key words: Undesirable Behaviors, Yarmouk University Students, 
Faculty members. 

 
  مقدمة

ة      الشباب، تضنحالتربوية التي ت تعد الجامعات من أهم المؤسسات ه من أدوار هام ا تؤدي لم
ة،            ة متعمق ة متخصص رات علمي ابهم خب ة، وإآس ان الطلب ي أذه ة ف يخ المعرف ي ترس ل ف  تتمث

ة    همصقل شخصيات وواالرتقاء بأساليب تفكيرهم  راتهم االجتماعي راء خب وفره الجا  ب ،وإث ا ت ة  م مع
زه    إمكاناتهمن خاللها الطالب قدراته ومستوى من أنشطة طالبية متنوعة يختبر  تقالليته وتمي واس

ه ده لذات ينعكس  ؛وتأآي ا س ي   إمم ه ف هولة اندماج ه، وس واقعي لذات ه األفضل وال ى فهم ًا عل يجابي
  .المجتمع وتكيفه األمثل في آافة مواقف حياته المختلفة
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فإن  ،فق على أن وظيفة الجامعة هي التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمعوإذا آان قد ات
ة        ذه الوظائف الثالث دريس هو المحرك األساسي له ك   .عضو هيئة الت إ  مع ذل ة المجتمع   ف ن خدم

افي إو ر آ ا غي امعي إال أنهم تاذ الج ة ضروريان لألس از األبحاث العلمي تاذ ينج ون األس ن لكي يك
ه ي عمل ًا ف امعي ناجح ه الج زي ل دور المرآ ى ال التعليم يبق دير، ف رام وتق ع احت  وموض

 (Li, Prichard, & MacDonald, 2008).  

ى  اء عل ه،     وبن تم بطلبت تحمس، ومه الع وم ن اإلط ه حس ال بأن درس الفع ك يوصف الم ذل
ه  ي عمل ة  (Lowman, 1995)ومخلص ف ة عميق ادل وذو معرف ه، وع دة بطلبت ة جي وذو عالق

تع بدرجات عالية من المصداقية، ومنظم ويحضر مادته الدراسية باستمرار ة، ويتميبمادته الدراس
(Faranda & Clark, 2003)،  ادر في مجال تخصصه،   الجديدةللموضوعات ومتابع ى   وق عل

ة،    ام الطلب يم       .(MacDonald & Behling, 1990)إثارة اهتم دو أن التعل ة أخرى يب ومن جه
تاذ ال      درة األس ًا بق رتبط عموم ال ي دوره مباشرة       الفع رتبط ب ذي ي د وال ى التواصل الجي جامعي عل

  .(Moore & Nyiel, 2007)بتقدير الطلبة الجامعيين للمدرس الفعال 

اردنغ     د وود وه د أآ يس من السهل       (Wood & Harding, 2007)وق ال ل يم الفع أن التعل
ة نجاز األبحاث الع  إتحقيقه فحسب، بل يصعب قياسه أيضًا مقارنة بخدمة المجتمع و  ويعزى   .لمي

تاذ الجامعي          ين الطالب واألس دة تحدث ب ة معق ال يتضمن دينامي ت ، ذلك إلى أن التعليم الفع ند وتس
ق بالطالب الجامعي      على عدد من العوامل المتفاعلة،  ا يتعل ا م  .منها ما هو متعلق بالمدرس ومنه

م الس          و ه، وأن أه ه عن ات مدرس ي انطباع ؤثر ف لوآات ت ن س ب م ه الطال ا يمارس لوآات أن م
ه باالتصال     المرغوبة من عضو هيئة التدريس أن يشعر الطالب بأنه مرغوب فيه لدرجة تسمح ل

ه اه مدرس دريس، وأن يحظى بانتب ة الت ع عضو هيئ ه م ات  واهتمام ة عالق ى إقام اعد عل ا يس مم
ه   .(Parr, & Valerius, 1999) إيجابية معه مما قد يؤثر بطريقة غير مباشرة في تقييم المدرس ل

يمل ة التعل ى فعالي م عل يوعًا للحك ر ش ة األآث امعيين الطريق ة الج ات الطلب د تقييم   ذلك تع
(Li, et al., 2008) .  

يم       ام بتقي ى االهتم ة إل وقد أدى إدراك األهمية الخاصة لدور عضو هيئة التدريس في الجامع
يم وأدائه،  زمالء،     أن هذا التقييم يمكن أن يأخذ أشكاًال عديدة آالتقييم الذاتي، وتقي يم ال ة، وتقي الطلب

رفض    (White, 1995)وقد أآد وايت  .والتقييم اإلداري اح وال أن هذه العملية تواجه بعدم االرتي
ا تحد من           اده بأنه ا بشدة العتق ات، وأن بعضهم يقاومه من قبل أعضاء هيئة التدريس في الجامع

إال أن هناك من يرى أن  ،(Tinari, 1994)صالحياته، وتمثل تدخًال في خصوصياته األآاديمية 
ادة             دريس وزي ة الت ة أعضاء هيئ ع دافعي دريس ورف ة الت ى تحسين نوعي هذه العملية قد عملت عل

اجيتهم  ث  ،)(Lumsden & Scott, 1995إنت ى  حي درس عل اعد الم ينتس اته  تحس ممارس
ة،     والتدريسية  ة وحقيقي ة حي لوبه بطريق ة من    ومراجعة نفسه وأس ه بطريق ة حاجات طالب ة  تلبي ظم

  ).١٩٩٠عودة والصباريني، (وموضوعية وهادفة 

ال بد له من أن يكون  ؛وتجدر اإلشارة إلى أنه لكي يرتقي األستاذ الجامعي بكفاءته التدريسية
ية، إذ     ه التدريس ه لكفاءت على معرفة ودراية واضحة ودقيقة بالعوامل التي تؤثر في إدراآات طلبت
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ان أن أعضاء    اء         يبدو أنه في آثير من األحي م أثن تهم له درآون تصورات طلب دريس ال ي ة الت هيئ
دريس    ة الت تهم لعملي ر   (Appleby, 1990; Perlman & McCann, 1998) ممارس وأن آثي

لوآات ال      ا بعض الس ي تترآه لبيات الت درك الس نهم ال ي ب    م تهم فحس ى طلب ونها عل ي يمارس ت
(Murray, 2000)، دريس الناجحة، إذ    بل لديهم مفهوم خاطئ حول تصورات الطلبة لعم ة الت يل

اتذتهم       رام أس ى احت ة بحاجة ماسة إل ديرهم  أشارت نتائج الدراسات أن الطلب د     وتق ا يعتق م، بينم له
ة     دات الخرافي ذه المعتق ي، وأن ه نهم ضبط الصف الدراس ون م ة يتوقع ادة أن الطلب اتذتهم ع أس

mythical   ه امعي بطلبت تاذ الج ة األس دد عالق  ,Gorko, kough, Pignata) تضعف وته
kimmel, & Eison,1994) .  

ام    وبناًء على ذلك حظيت تقييمات الطلبة الجامعين للسلوآات غير المرغوبة لمدرسهم باهتم
احث ن الب د م ون  ينالعدي ي وق ا يل ة م ا دراس ددة منه ات متع ت دراس لفس زا، إذ أجري

(Miley,&Gonsalves, 2003)      ل ة من قب ة راجع ى تغذي ة   التي هدفت إلى الحصول عل الطلب
ة  تكونت.  عن سلوآات أعضاء هيئة التدريس التي تضايق الطلبة في ثالث جامعات أمريكية  عين

ن  ة م ة) ٨٧٤(الدراس ًا وطالب ر   . طالب ا أآث وا عليه ة ليكتب ة للطلب اء بطاق ان بإعط ام الباحث د ق وق
دريس       ة الت ر السلوآ     . خمسة سلوآات تضايقهم من أعضاء هيئ ائج الدراسة أن أآث ات أشارت نت

اء    والتحدثعدم التخطيط والتنظيم لعملية التدريس، : التي تضايق الطلبة آانت آاآلتي بسرعة أثن
ة المدرس في إعطاء        شرح المحاضرة، واللغة أثناء الشرح تكون على وتيرة واحدة، وعدم عدال

  .، وسياسة الحضور والغيابالعالمات للطلبة

اجن        ا هدفت دراسة مورجان وآورس آ ى   (Morgan & Korschgen, 2001)آم إل
ل     ب آ ن جان ة م ر المقبول لوآات غي دريس للس ة الت ة وأعضاء هيئ ن تصورات الطلب الكشف ع

دريس و  ) ١١٥(عينة الدراسة من  تكونت.  منهما ة ت ة     ) ١٧٥(عضو هيئ ة من جامع ًا وطالب طالب
ى وجود ف    . في الوسط الغربي في الواليات المتحدة األمريكية روق ذات أشارات نتائج الدراسة إل

ور    ين تص ائية ب ة إحص دريس، إذ   دالل ة الت اء هيئ ة وأعض م     ات الطلب ى أن أه ة إل ار الطلب أش
ادة الدراسة     : هيئة التدريس هي عضوالسلوآات غير المقبولة لدى  الفشل في تحديث وتطوير الم

ه      دم معرفت زمالئهم، وع ة ل ة بالطلب رية متعلق ات س اء معلوم رر، وإفش كل متك ها بش ي يدرس الت
  .المواد التي يدرسها لبعض

افي    ى التعرف       (Walsh, & Maffei, 1994)وأجرى والش وم دراسة مسحية هدفت إل
دريس            ة الت ة وعضو هيئ ين الطلب ة ب دريس في تحسين العالق ة الت . على دور سلوآات عضو هيئ

امي في    ) ١١٦(طالبًا وطالبة و) ٢٩٥(تألفت عينة الدراسة من  ة مي عضو هيئة تدريس في جامع
أظهرت نتائج الدراسة أن السلوآات التي يرغب الطلبة أن يمارسها  .  يات المتحدة األمريكيةالوال

دريس هي    ة الت ة التواصل مع         : أعضاء هيئ املتهم آأصدقاء، وإمكاني ة، ومع ة بعدال ة الطلب معامل
تهم           ابلتهم أو رؤي اء مق ة أثن ى الطلب ة عل اء التحي د المحاضرة، وإلق أعضاء هيئة التدريس قبل وبع

  . خارج الصف الدراسي
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اليكو  ا م دفت دراس  (Malikow, 2007)أم د ه رف  تهفق ى التع ة  إل لوآات عضو هيئ س
وني     ) ٢٣٢(تألفت عينة الدراسة من  . التدريس التي تغضب الطلبة منه ة م ة في آلي ًا وطالب  طالب

(Moyne) ي يمارسها عضو         .  في والية نيويورك ر السلوآات الت ائج الدراسة أن أآث آشفت نت
اآلتي    ه ة آانت آ ه        : يئة التدريس وتغضب الطلب رر يفشل في استخدامه، ويحدد واجبات اب مق آت

أن صف ا  هوآ اء وقته د انته ي إعطاء المحاضرة بع تمر ف م صف، ويس د أو أه و الصف الوحي ه
ادة          ة الم اء المحاضرة، وال يحدد بدق ئلة أثن يهم أس المحدد، ويشعر الطلبة بالنقص عندما يوجه  إل

ة يقضون أوقات          المطلوبة ل ات ال تنسجم مع محاضراته، ويجعل الطلب  ًاالمتحان، ويعطي امتحان
دم          ب، وال يق كل مناس ة بش ة االنجليزي دث اللغ رة، وال يتح ي المحاض رورية ف ر ض ة غي طويل

  .محاضرات منظمة، ويعطي معلومات خاطئة عن الوظائف

زعج   دراسة هدفت إلى التعرف على السلو  (Murray, 2000)وأجرى موراي  ي ت آات الت
م  ه له اء تعليم دريس أثن ة الت ن عضو هيئ ة م ن . الطلب ة م ة الدراس ت عين ي ) ٧٠٠(تألف ب ف طال

ة وسكونسن  دة (Wisconsin)جامع ات المتح ي الوالي رة . ف ر عش ائج الدراسة أن أآث آشفت نت
الي     ى النحو الت ي    : سلوآات تزعج الطلبة من مدرسيهم آانت عل ار المساق للتخطيط والتنظ م، افتق

دريس    ة  الت بطء      (وضعف طريق تكلم بسرعة أو ب اء    )عدم استخدام السبورة، ي ة في ألق ، والنمطي
ا، وضعف     ل منه ات االمحاضرة بحيث تشعر الطلبة بطول المحاضرة والمل ا  المتحان ، وإجراءاته

اء المحاضرة، وعدم استغالل وقت المحاضرة        أخرًا   (والحديث بوتيرة صوت واحدة أثن أتي مت ي
ا  للمحاضرة  رًا منه ر  )أو يخرج مبك ة     (، والتكب رم الطلب نخفض وال يحت ، ومن  )يتحدث بصوت م

  .الصعب الوصول إليه، وعدم العدالة في إعطاء العالمات للطلبة

ة           ر الطلب ة نظ ن وجه دريس م ة الت اء هيئ وأ أعض ل وأس ن أفض ف ع ة للكش ي محاول وف
انغ       ام وهنج وج ة من    دراس  Tam Heng, & Jiang 2000)(الجامعين أجرى ت ى عين تهم عل

ددهم         غ ع ين بل رق الص وب ش ي جن امعيين ف ة ج ة  ) ٢١٠(طلب ًا وطالب ًا و ٧٤(طالب  ١٣٦إناث
أنهم ذو    ). ذآورًا م وصفهم ب دريس ت ة   وآشفت نتائج الدراسة عن أن أفضل أعضاء هيئة الت معرف

ادة ا  ية،  متعمقة بالمقررات التي يدرسونها وطرق التدريس، وعدم التقيد بالكتاب المقرر للم لدراس
ستراتيجيات  تدريسية  ترآز على مشارآة  اوالعمل على ربط ما يتعلمه الطلبة بالواقع، وتوظيف 

دوة        ثالطلبة في التعلم واست اذج وق يهم آنم ذين ينظر إل دريس ال ة الت ارة دافعيتهم، وأن أعضاء هيئ
ى ذ . في تعاملهم مع الطلبة هم الذين يظهرون االهتمام والعطفللطلبة  ائج    عالوة عل ك آشفت نت ل

يم، وال     ر من التعل الدراسة أن أسوأ أعضاء هيئة التدريس هم الذين يتصفون باالهتمام بالبحث أآث
واعظ     آفاياتهم التدريسية، والالمباالةيهتمون آثيرًا بتطوير  ون الم م، ويلق ، ويصعب التحدث معه

  .واإلرشادات المتعلقة باالمتحانات

ي وب ا ليف ن    (Levy & Peters, 2002) زريتأم ى الكشف ع تهما إل دفت دراس د ه فق
) ١٠٥(ة مرحلة البكالوريوس ألفضل المساقات التي درسوها لدى عينة تألفت من  بتصورات طل
ة      آشفت نتائج الدراسة عن أن أفضل المساقات التي.  طالبًا وطالبه ا البيئ ة آانت فيه درسها الطلب

ذي     ، ويتم مراجعته قبل اًاالصفية مريحة ومحتواها ممتع ة فضلوا المدرس ال المتحان،  وأن الطلب
ة،    ولديهيتصف بحس الدعابة،  ام بالطلب الدافعية والتحمس للموضوع الذي يدرسه، ويظهر االهتم
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ى       يةويستخدم طرق تدريس   ر عل ر متكب ه، وغي ع طلبت دة م ارات اتصال جي ك مه متنوعة، ويمتل
د     ه عن ن الوصول إلي ة، ويمك ه بعدال ع طلبت ل م ة، ويتعام ذآاء    الطلب ه بال عر طلبت ة، ويش الحاج

  .وقدرتهم على التعلم

ة  امعي  أما على الصعيد المحلي فقد أجريت دراسات تناولت مشكالت الطلب د    نيالج ا ق إال أنه
ي   )٢٠٠٤( الجالد والزعبي منها دراسة  بشكل عامتناولتها  التي هدفت إلى تقصي المشكالت الت

ات الر ي الجامع ات الشريعة ف ة آلي ة الدراسة من تواجه طلب ة، تألفت عين ) ٤٧٠(سمية األردني
ة ًا وطالب االت المشكالت   .طالب ازلي لمج ب التن ة أن الترتي ائج الدراس ان آشفت نت ى النحو آ عل

. مجال الجانب اإلداري، فمجال الخطة الدراسية، يليه مجال الطالب وأخيرًا مجال المدرس: اآلتي
ائيًا     ة إحص روق دال ة ف ائج الدراس رت نت نس    وأظه زى للج ة تع كالت الطلب طات مش ين متوس ب

  .لح الذآوراولص

ا والمحافظة     و علي ة        ) ١٩٩٧(وأجرى أب ة الجامع ى مشكالت طلب دراسة هدفت التعرف إل
انون من    أظهرت . طالبًا وطالبة) ٣٢٥(الهاشمية لدى عينة تألفت من  ة يع نتائج الدراسة أن الطلب

اً   ة تنازلي ة مرتب كالت التالي د : المش ال الخ ة    مج اء هيئ ع أعض ة م ال العالق ة، ومج مات الجامعي
ائج الدراسة أيضًا عن         التدريس، ومجال مهارات الدراسة، ومجال التكيف الجامعي، وآشفت نت

  .فروق في مستوى المشكالت تعزى لمتغير الجنس ولصالح الذآور

ة اليرموك ومدى           ة جامع ا طلب اني منه زال يع ا ي ي عانى أو م  وللتعرف على المشكالت الت
أشارت  . طالبًا وطالبة) ٧٢١(دراسة على عينة تألفت من ) ١٩٨٨(أجرى التل وبلبل  ،خطورتها

الكتب المقررة غالية الثمن، الرسوم  : نتائج الدراسة إلى أن المشكالت الخمس األآثر خطورة هي
دخل       ات، ت ى أوراق االمتحان االطالع عل ة ب مح للطلب ة، ال يس دة مرتفع اعة المعتم ة للس الجامعي

ة آتب في الوقت              ا ر من ثالث تعارة أآث ة باس لواسطة في حل معظم المشكالت، وال يسمح للطلب
  .الواحد

دريس       ) ٢٠١٠( وأجرى الجراح والشريفين ة الت د سمات عضو هيئ ى تحدي دراسة هدفت إل
ة  ة نظر طلب ن وجه ال م ة الفع ا جامع وك، وم اختالف جنس اليرم ديراتهم تختلف ب ت تق إذا آان

م  ) ١٠٢٠(ومستواه الدراسي، تكونت عينة الدراسة من الطالب وآليته،  ) ٤٤٠(طالبًا وطالبة، فه
ة            .طالبة) ٥٨٠(طالبًا، و ع سمات عضو هيئ ون جمي ة يول ة الجامع ائج الدراسة أن طلب آشفت نت

يط           رًا التخط ف، وأخي ا إدارة الص ية، تلته مات الشخص ا الس ة، وأن أهمه ة عالي دريس أهمي الت
ى األداة  آما آشفت نتا. والتدريس ئج الدراسة عن فروق دالة إحصائيًا تعزى إلى متغير الجنس عل

ة في            روق دال م تكشف عن ف ات، في حين ل الكلية، وعلى بعد التخطيط والتدريس لصالح الطالب
دي  ي بع ة، وف ر  األداة الكلي ى متغي زى إل مات الشخصية تع توى إدارة الصف والس ة والمس الكلي

  .التعليمي للطالب

و ح واقد وأجرى أب دان وس ي يرغب  ) ٢٠٠٨(مي ى استقصاء الصفات الت دفت إل ة ه دراس
ة    ة مؤت دريس     طلبة جامع ة الت ا في عضو هيئ اء أداة يمكن استخدامها       ،توافره ًا لبن لتكون مرجع

روا بشكل    ) ٧٠٠(تكونت عينة الدراسة من  .لتقييم الطلبة لعضو هيئة التدريس ة اختي طالبًا وطالب
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ة عوامل تمحورت         أظهر الت. عشوائي وعنقودي تبانة الصفات عن وجود ثالث املي الس حليل الع
ائج           : حول الصفات هي م تكشف نت ة، ول ة مع الطلب ة والعالق اءة التربوي العامل الشخصي، والكف

ا بالنسبة     الدراسة عن فروق ذات داللة إحصائية في ترتيب فقرات آل عامل حسب درجة أهميته
ى آل من الجنس        للطلبة، وال في درجات رغبات الطلبة ف ي توافر الصفات أو العوامل تعزى إل

ًا         .والمستوى الدراسي والكلية ًا وعالمي ابقة محلي ائج الدراسات الس يالحظ من خالل استعراض نت
اول     وجود مشكالت يواجهها الطلبة خالل حياتهم الجامعية،  ي تن ة الت وأن نتائج الدراسات األجنبي

دى أعضا   ةالسلوآات غير المرغوب ى اختالف         ل دلل عل ذا ي دريس آانت متناقضة، وه ة الت ء هيئ
الدراسات   مما سبق أن بعضآما يالحظ . وعضو هيئة التدريسباختالف الجامعة هذه السلوآات 

ع المشكالت   إذ استخدمت أدوات ومقاييس لمسح ج  ،المحلية تناولت مشكالت الطلبة بشكل عام مي
ة   ا الطلب اني منه ي يع ي،  ( الت الد والزعب ل،   ؛٢٠٠٤الج ل وبلب ة  ؛١٩٩٨الت ا والمحافظ  ،أبوعلي

ال          )١٩٩٧ ا في المدرس الفع د من توافره ي ال ب اول الخصائص الت الجراح  ( وبعضها اآلخر تن
ريفين، واقد، ؛٢٠١٠ والش دان وس و حمي ا  ،)٢٠٠٨ أب ا أنه ز مشكالت آم كل مرآ اول بش م تتن ل

ة التدريسية   ذه الدراسة      ،الطلبة مع أعضاء الهيئ ذا جاءت ه ذه المشكالت     لتلقي الضوء  ل ى ه عل
  .لدى أعضاء الهيئة التدريسية من وجهة نظر الطلبة أنفسهم ةالمتمثلة بالسلوآات غير المرغوب

  مشكلة الدراسة
د           ذمر وشكوى العدي دريس ت ة ت م آعضوي هيئ اء عمله ان أثن ة حول   الحظ الباحث من الطلب

، وذاك عصبي، واآلخر استعالء وفوقيةيتعامل مع الطلبة بفهذا المدرس  ،همقضايا تتعلق بمدرسي
خ إ...لى إدارة الصف وضبطه  تدريسه ممل وغير قادر ع ا  . ل د من      آم ان سعي العدي الحظ الباحث

ة دراسته            ه متابع اآله مع مدرسيه ليتسنى ل دخل في حل مش الطلبة للمساعدة وطلب يد العون للت
ى وبناًء على ذلك شعر الباحثان بضرورة إجراء دراس ؛دون منغصات د سلوآات    ة تهدف إل تحدي

ى وضع       ،وب فيها من وجهة نظر الطلبة أنفسهم المدرسين غير المرغ ا للعمل عل والتعرف عليه
واحدة تبحث في هذا الموضوع بشكل  عربية لم يجدا دراسة  ثينحلول مناسبة لها، سيما وأن الباح

  :معمق، وبالتحديد فإن الدراسة جاءت لإلجابة عن األسئلة التالية

ا أ .١ ر المرغوب  م لوآات غي رز الس ة       ةب ر الطلب ة نظ ن وجه دريس م ة الت اء هيئ دى أعض ل
  .أنفسهم؟

لدى أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر الطلبة  ةما أبرز مجاالت السلوآات غير المرغوب .٢
   .نفسهم؟أ

ر المرغوب    .٣ لوآات غي االت الس ف مج ل تختل ب  ةه نس الطال اختالف ج ه  ،ب وتخصص
  .ي؟ومستواه الدراس ،األآاديمي
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  أهمية الدراسة
ليط        ي تس ل ف ري يتمث ب األول نظ انبين، الجان ن ج ة م ة الدراس ق أهمي ى  تنبث وء عل الض

ة نظر             ة اليرموك من وجه دريس في جامع ة الت دى أعضاء هيئ ا ل السلوآات غير المرغوب فيه
ات       ى الدراس ة أول ذه الدراس د ه هم، وتع ة أنفس ة الطلب ذه      العربي ى ه رف عل اول التع ي تح الت

اديمي والمستوى الدراسي،         آات بشكل معمقالسلو رات الجنس والتخصص األآ في ضوء متغي
اني   .سيما وأن إدراآات الطلبة للسلوآات غير المرغوبة قد تتباين وفقًا لهذه المتغيرات الثالثة والث

مقترحات إلدارة الجامعة وأصحاب القرار من أجل المساهمة في  يكمن في تقديم ) تطبيقي(عملي 
ة تطوير ا ة التعليمي ة –لعملي ائمين والمسؤو .التعلمي ك ليتسنى للق ة من وضع وذل ي الجامع لين ف

بة   ول مناس ي        -حل تواه الدراس اديمي ومس ه األآ ب وتخصص نس الطال ا ج ي اعتباره ذ ف  -تأخ
دريس       ة الت اء هيئ دى أعض ا ل وب فيه ر المرغ لوآات غي توى الس يض مس د لتخف الل عق ن خ  م

دريس   والندوات  التدريبيةالدورات  ة الت اء    الجدد  ودورات تهيئة أعضاء هيئ ي تستهدف االرتق الت
ي تواجه    ،باألداء األآاديمي والكفاية التدريسية لعضو هيئة التدريس وبالتالي تذليل الصعوبات الت

ة  يالطلبة مع مدرس ة –هم، وضمان سير العملية التعليمي ًا       -التعلمي نعكس إيجابي ا ي بشكل أفضل مم
  .لطلبة الجامعيينعلى التكيف النفسي ل

 وتزيد من إدراآه بما يصدر تتمثل في آونها ستبصر المدرسعملية أخرى وللدراسة أهمية 
ه  ع              عن ليم م ه الس ه التدريسي وتفاعل ى أدائ لبًا عل نعكس س د ت ا، ق ر مرغوب فيه من سلوآات غي

ى م        طلبته وتهدد عالقته السو ه عل د تسهم في حث ة ق ة راجع ده بتغذي ة  ية بهم من خالل تزوي راجع
ة      ة لعضو هيئ ديم صورة مثالي ي تق ًا ف نعكس إيجابي ا ي ه مم اء تدريس ها أثن ي يمارس لوآاته الت س

  . التدريس

اس         اء مقي ان ببن ام الباحث ا، إذ ق اس المستخدم به وتبرز أهمية أخرى للدراسة تنبثق من المقي
ة     إللتعرف  دى أعضاء هيئ ا ل دريس   لى السلوآات غير المرغوب فيه ى  الت تنادًا إل ة نظر    اس وجه
ة  يمكنالطلب ذي س ن  ؤالمس وال ات م ي الجامع ناع ولين ف ن   ص ام م اء أقس داء ورؤس رار وعم ق

رف  ط          إالتع رامج والخط ة الب يم فعالي ذلك تقي يهم، وآ ع مدرس ات م ة الجامع كالت طلب ى مش ل
  .التعلمية التعليمية داخل الفصول الدراسية -والسياسات التربوية التي تستهدف تحسين العملية 

  اف الدراسةأهد
دريس من        ة الت دى أعضاء هيئ ة ل تهدف الدراسة الحالية إلى تحديد السلوآات غير المرغوب
ا يصدر            م وبم ة به ًا بالمدرسين ومعرف اس مساس ر الن م أآث وجهة نظر طلبة جامعة اليرموك، فه

ذا    -عنهم من سلوآات مزعجة قد تعرقل سير العملية التعليمية من  التعلمية على النحو الصحيح، ل
ا تهدف الدراسة الكشف       ا، آم الضروري التعرف على هذه السلوآات لوضع الحلول المناسبة له

ب      نس الطال اختالف ج ف ب لوآات تختل ذه الس ت ه ا إذا آان اديمي عم ه األآ تواه  وتخصص ومس
  .الدراسي
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  التعريفات اإلجرائية
ا    ر المرغوب فيه زعج       : السلوآات غي ي ت دريس الت ة الت ة   وهي سلوآات أعضاء هيئ الطلب
ع مدرس   اعلهم م اء تف ايقهم أثن ا يوتض فية وخارجه ة الص ل الغرف ي  تو ،هم داخ ة الت اس بالدرج ق

  .نيوالذي تم بناؤه من قبل الباحث ةيحصل الطالب على مقياس السلوآات غير المرغوب

ة      : طلبة جامعة اليرموك ات جامع ع آلي الوريوس من جمي هم الطلبة الملتحقون ببرنامج البك
  .٢٠١٠/٢٠١١ام الدراسي اليرموك للع

  متغيرات الدراسة
  :تشتمل الدراسة على المتغيرات التالية

  :المتغيرات المستقلة .١
  ).إنسانية، علمية(الكلية  -     ).ذآور، إناث(الجنس  -

 ).سنة أولى، وسنة ثانية وسنة ثالثة وسنة رابعة(المستوى الدراسي  -

  .أعضاء هيئة التدريسالسلوآات غير المرغوب فيها لدى  :المتغيرات التابعة .٢

  مجتمع الدراسة وعينتها
ة        ات الجامع ة آلي ة اليرموك من آاف تكون مجتمع الدراسة من جميع طلبة البكالوريوس في جامع

 موالمسجلين في الفصل الدراسي األول وعدده ٢٠١٠/٢٠١١للعام الدراسي ) اإلنسانية والعلمية(
  .إناثًا) ١٥٢٣١(ذآورًا و ) ١٠٦٢٨(طالبًا وطالبة  * )٢٥٨٥٩(

  عينة الدراسة
ة العشوائية    ) ١٢٧٨(تكونت عينة الدراسة من  ارهم بالطريق ة  طالبًا وطالبة تم اختي العنقودي

ة من          على مستوى  ا الطلب ي يسجل فيه ة الت ات الجامع واد متطلب الشعبة، بعد أن رصدت شعب م
م جرى اخت   والجدول    .ار الشعب بشكل عشوائي   ي مختلف التخصصات والمستويات الدراسية، ث

  .متغيراتهايوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب ) ١(

                                                 
 .٢٠١٠/٢٠١١إحصائيات دائرة القبول والتسجيل،  *
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  .توزع أفراد عينة الدراسة حسب متغيرات الجنس والمستوى الدراسي والكلية: )١( جدول

  النسبة المئوية التكرار المتغير الديمغرافية
 ٤٧٥  ذآر  الجنس

 ٨٠٣  أنثى
 ١٢٧٨  المجموع

 ١٦١  سنة أولى  المستوى الدراسي
 ٢٧٢  ة ثانيةسن

 ٤٣٢  سنة ثالثة
 ٤١٣  سنة رابعة
 ١٢٧٨  المجموع

  ٥٠٤  علمية  الكلية
  ٧٧٤  إنسانية 
  ١٢٧٨  المجموع

  
  أداة الدراسة

دى       ل ا ل وب فيه ر المرغ لوآات غي اس الس اء مقي ان ببن ام الباحث ة، ق داف الدراس ق أه تحقي
  :ليةأعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر الطلبة وفقاًُ للخطوات التا

ه .١ ن   توجي ة م ة مكون ى عين تطالعي إل ؤال اس ة ) ٦٥٠(س ب وطالب كل طال ارهم بش م اختي ت
ة   ات الجامع ع آلي ن جمي وائي م ان نصهعش ن   : "وآ ك م لوآات تزعج ة س رز خمس ا أب م

  .؟"أعضاء هيئة التدريس في الكلية التي تدرس بها
ات  .٢ غ إجاب لوآية غتفري اط الس تطالعية وتصنيف األنم ة االس راد العين ا أف ر المرغوب فيه ي

ويم    أعضاء قة مع طريقة التدريس، العال: ضمن المجاالت التالية دريس، التق ة الت ارة  هيئ ، إث
دريس، إدارة    أعضاءءة هيئة التدريس، آفاالخصائص الشخصية ألعضاء لدافعية، ا ة الت هيئ

 .وتنظيمه الصف
رة ) ٩٧(تكونت األداة بصورتها األولية من  .٣ ا وللتحقق من الصدق    . فق م   الظ اس ت  هري للمقي

ى  عرض اس عل اس  ) ١٠(المقي وي والقي نفس الترب م ال ي عل ن المتخصصين ف ين م محكم
ان  في جامعة اليرموك والتقويم ه،        مدى ، إذ طلب منهم بي ذي تنتمي إلي د ال رة للبع اء الفق انتم

رات،   ومدى وضوح  ة، و   والفق ا     إضافة  سالمة الصياغة اللغوي ة اقتراحات أخرى يرونه أي
اق   انعتمد الباحثمناسبة، وا ار        آ) ٠.٨٠(نسبة اتف ذا المعي ى ه اًء عل رة وبن ول الفق ار لقب معي

 .فقرة) ٨٦(من  ًاليصبح المقياس مكون ةفقر) ١١(ووفقًا آلراء المحكمين تم حذف 
تم تطبيق مقياس الدراسة بعد حذف الفقرات وفقًا آلراء المحكمين على عينة استطالعية من   .٤

بهدف  ) أنثى ٢٠٠ر وذآ  ٢٥٠( طالبًا وطالبة )٤٥٠(كونة من مخارج أفراد عينة الدراسة 
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ا   اخ ألف ة آرونب تخدام معادل اس باس داخلي للمقي اق ال ات االتس دير ثب غ ،تق ث بل ) ٠.٩٧( حي
ات للمقياس آكل، وهو  م    ،مؤشر مقبول للثب ا ت ة      آم ة التجزئ ات بطريق استخراج معامل الثب

ات، ) ٠.٩٣(للمقياس آكل وقد بلغ معامل الثبات  النصفية،  وهذا يدل على درجة مرتفعة للثب
 :)٢(بعاد الفرعية آما يظهر في الجدول ولأل

  .الدراسة ةوالتجزئة النصفية على مجاالت أدا) آرونباخ ألفا(نتائج تطبيق معادلة : )٢(جدول 

قيمة معامل  مجاالت أداة الدراسة الرقم
 آرونباج ألفا

التجزئة 
  النصفية

  ٠.٨١ ٠.٧٨  طريقة التدريس ١
  ٠.٨٨  ٠.٩١  الخصائص الشخصية ألعضاء هيئة التدريس  ٢
  ٠.٧٩ ٠.٩٤  العالقة مع أعضاء هيئة التدريس ٣
  ٠.٨٥  ٠.٩٠  آفاءة أعضاء هيئة التدريس  ٤
  ٠.٩١  ٠.٩٠  إثارة الدافعية  ٥
  ٠.٨٢  ٠.٨٨  التقويم  ٦
  ٠.٨١  ٠.٨٩  إدارة الصف وتنظيمه  ٧

  ٠.٩٣ ٠.٩٧  المجموع

  لصدق العامليا
املي        بغرض الت ل الع ق التحلي م تطبي اس الدراسة ت  )Factor analysis(أآد من صدق مقي

الغ عددهم       ة الدراسة والب راد عين ة،    )١٢٧٨(على جميع أف ًا وطالب ل    طالب ائج التحلي وأظهرت نت
اين المفسر التراآمي         اس، حيث وصلت نسبة التب وجود سبع مجاالت تشبعت عليها فقرات المقي

دوير     ادة الت د إع ى  ) Rotation Sums of Squared Loadings(بع ، والجدول  )٦٠.٤٠(إل
  .يوضح ذلك) ٣(

 )Rotation Sums of Squared Loadings(التباين المفسر التراآمي بعد إعادة التدوير  :)٣(جدول 
  .الدراسةمقياس لمجاالت 

 الجذر الكامن  المجال
Eigenvalue

نسبة التباين المفسر 
  بعد التدوير

نسبة التباين 
  تراآميال

١٢,٥٣٤  ١٢,٥٣٤  ١١.١١٩  ١  
٢١,٨٤٧  ٩,٣١٣  ٨.٥٥١  ٢  
٣٠,٥٨٤  ٨,٧٣٨  ٧.٠٥٨  ٣  
٣٩,٢٧٣  ٨,٦٨٩  ٦.٣٤٠  ٤  
٤٦,٦٩٨  ٧,٤٢٥  ٥.٨٩٧  ٥  
٥٤,١١٠  ٧,٤١٢  ٥.٥٣٦  ٦  
٦٠,٤٠٩  ٦,٢٩٩  ٥.٠٣١  ٧   



 "......السلوآات غير المرغوبة لدى أعضاء هيئة التدريس من "ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦١٠

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٣( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

لفقرات المقياس على آل مجال من المجاالت، ) Loadings(آما تم استخراج قيم التشبعات 
وهو مؤشر  )٠.٤٠(ئج أن الفقرات لكل مجال حصلت على درجة تشبع أآثر من وأظهرت النتا

  .يوضح ذلك) ٤(جدول وال،  واضح على صدق المقياس وانتماء الفقرات إلى مجاالتها

من مجاالت  لفقرات آل مجال) Loadingsالتشبعات (نتائج التحليل العاملي  :)٤(جدول 
  .المقياس

طريقة 
  التدريس

الخصائص 
الشخصية 

ألعضاء هيئة 
  التدريس

العالقة مع 
أعضاء هيئة 
  التدريس

آفاءة أعضاء 
إدارة الصف   التقويم  إثارة الدافعية  هيئة التدريس

  وتنظيمه

  القيمة الرقم  القيمة الرقم  القيمة الرقم  القيمة الرقم  القيمة الرقم  القيمة الرقم  القيمة الرقم
٠.٦٠  ١ ٠.٦٦  ١ ٠.٧١  ١ ٠.٦٣  ١ ٠.٥٩  ١ ٠.٥٦  ١ ٠.٤٤  ١ 
٠.٥٥  ٢ ٠.٧٠  ٢ ٠.٥٩  ٢ ٠.٦٧  ٢ ٠.٦٢  ٢ ٠.٨٢  ٢ ٠.٦٥  ٢ 
٠.٨١  ٣ ٠.٥٦  ٣ ٠.٤٧  ٣ ٠.٥٩  ٣ ٠.٦٦  ٣ ٠.٤٤  ٣ ٠.٧٥  ٣ 
٠.٧٩  ٤ ٠.٥٩  ٤ ٠.٥٠  ٤ ٠.٧١  ٤ ٠.٤٨  ٤ ٠.٦٣  ٤ ٠.٨١  ٤ 
٠.٦٣  ٥ ٠.٤٧  ٥ ٠.٦١  ٥ ٠.٤٤  ٥ ٠.٧٠  ٥ ٠.٥١  ٥ ٠.٥٥  ٥ 
٠.٤٥  ٦ ٠.٤٣  ٦ ٠.٦٨  ٦ ٠.٥٣  ٦ ٠.٦٣  ٦ ٠.٧٤  ٦ ٠.٤٩  ٦ 
٠.٦١  ٧ ٠.٧٢  ٧ ٠.٥٥  ٧ ٠.٤٩  ٧ ٠.٥٨  ٧ ٠.٧١  ٧ ٠.٦٨  ٧ 
٠.٤٩  ٨ ٠.٦١  ٨ ٠.٧٣  ٨ ٠.٧٦  ٨ ٠.٨١  ٨ ٠.٦٢  ٨ ٠.٥١  ٨ 
٠.٦٧  ٩ ٠.٥٨  ٩ ٠.٦٨  ٩ ٠.٨٠  ٩ ٠.٦٩  ٩ ٠.٤٨  ٩     
٠.٧٣  ١٠ ٠.٦٧  ١٠ ٠.٦٦  ١٠ ٠.٧٥  ١٠ ٠.٥٤  ١٠ ٠.٦١  ١٠     
٠.٧٧  ١١         ٠.٦٧  ١١ ٠.٥٣  ١١ ٠.٧٣  ١١     
٠.٦٥  ١٢         ٠.٧٨  ١٢ ٠.٧٢  ١٢ ٠.٦٤  ١٢     
    ٠.٥٨  ١٣         ٠.٧٩  ١٣ ٠.٧٣  ١٣     
    ٠.٥٥  ١٤ ٠.٤٦  ١٤                 
    ٠.٤٧  ١٥ ٠.٥٧  ١٥                 
    ٠.٨٠  ١٦ ٠.٥٩  ١٦                 
        ٠.٦٤  ١٧                 

  
  المعالجات اإلحصائية

ة   ائج الدراس تخراج نت رض اس ئلتها،  بغ ن أس ة ع بتلإلجاب ابية  حس طات الحس المتوس
ات ا ة واالنحراف ة،   لمعياري ب المئوي رارات والنس تخدم ووالتك اين  اس ل التب يتحلي   الثالث

 (3-way-ANOVA)،  واختبار شيفيه للمقارنات البعدية(Schefee).  



 ٦١١ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ نصر مقابلة، ومعاوية أبو غزال
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  :آما تم استخدام التدريج التالي للحكم على المتوسط الحسابي

  .درجة تقييم مرتفعة ٢.٣٣متوسط حسابي أقل من  -

 .ة تقييم متوسطةدرج) ٣.٦٦ -٢.٣٤(متوسط حسابي من  -

  .درجة تقييم مرتفعة) فما فوق ٣.٦٧(متوسط حسابي من  -

  محددات الدراسة
ام الدراسي   .١ وك المسجلين للع ة اليرم ي جامع الوريوس ف ة البك ى طلب اقتصرت الدراسة عل

٢٠١٠/٢٠١١.  

ا من     تتح .٢ ى فقراته دد نتائج الدراسة باألداة المستخدمة ألغراض هذه الدراسة واالستجابة عل
  .نة الدراسةقبل عي

  منهج الدراسة
ى السلوآات   إاستخدم في الدراسة المنهج الوصفي في البحث، إذ حاولت الدراسة التعرف     ل

اختالف جنس        ةغير المرغوب ذه السلوآات تختلف ب لدى أعضاء هيئة التدريس وفيما إذا آانت ه
  .الطالب وتخصصه ومستواه الدراسي

 عرض النتائج
  :وفقا ألسئلتها فيما يلي عرض لنتائج الدراسة

ن    :السؤال األول دريس م ة الت دى أعضاء هيئ ا ل ر المرغوب فيه لوآات غي رز الس ا أب م
  .وجهة نظر الطلبة أنفسهم؟

ة    حسبتالسؤال هذا لإلجابة عن  ات المعياري رة من    المتوسطات الحسابية واالنحراف لكل فق
ه     م   . فقرات المقياس وآل مجال من مجاالت د ت د وق را    تحدي رز عشر فق ل،   أب اس آك ى المقي  ت عل

  : وضح ذلكالتالية تجداول وال
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 على مقياس ألعلى عشر فقراتالحسابية واالنحرافات المعيارية المتوسطات : )٥(جدول 
  .)لدى بعض الهيئة التدريسية في الجامعة ةمرغوبالات غير السلوآ(

المتوسط   الفقرة الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  الرتبة المعياري

طريقة واحدة في أسئلة ز على الترآي ١
 متوسطة  ١  ١.٢٦  ٣.٦١  .االمتحانات

إعطاء قدر آبير من المعلومات في  ٢
متوسطة  ٢  ١.١٥  ٣.٠٠  .المحاضرة الواحدة

الترآيز على المادة الدراسية و التقليل من   ٣
متوسطة  ٣  ١.٢٢  ٣.٥٧  .االنشطة

التشدد في الحضور والغياب وعدم قبول   ٤
متوسطة  ٤  ١.٢٩  ٣.٤١  .أعذار الطلبة

عدم االهتمام بالمشاآل االجتماعية   ٥
متوسطة  ٥  ١.٣٧  ٣.٣٨  .والنفسية للطلبة

متوسطة  ٦  ١.٢٨  ٣.٣٧  .عدم مراعاة ظروف الطلبة  ٦
متوسطة  ٧  ١.٢٧  ٣.٣١  .قسوة التعامل مع الطلبة أثناء االمتحان  ٧
متوسطة  ٨  ١.٤٢  ٣.٣٠  .تدخل المحسوبية والواسطة في العالمات  ٨
عدم سماح المدرس للطلبة بدخول   ٩

متوسطة  ٩  ١.٣١  ٣.٢٩  .المحاضرة بعد دخوله

متوسطة  ١٠  ١.٣١  ٣.٢٨  .مزاجية المدرس في التعامل مع الطلبة  ١٠

ين     ألن المتوسطات الحسابية أ )٥(يظهر من الجدول  رات تراوحت ب -٣.٦١(على عشر فق
مزاجية المدرس في  (و) االمتحاناتطريقة واحدة في أسئلة الترآيز على ( :على نوتنصا) ٣.٢٨

  .وبدرجة تقييم متوسطة )التعامل مع الطلبة

دريس من      ةما أبرز مجاالت السلوآات غير المرغوب: السؤال الثاني ة الت لدى أعضاء هيئ
  . نفسهم؟أوجهة نظر الطلبة 

لكل مجال من   المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية  حسبتالسؤال  هذا عن لإلجابة
  .يوضح ذلك) ٦(والجدول  جاالت المقياس،م
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 لكل مجال من مجاالت المقياست المعيارية المتوسطات الحسابية واالنحرافا: )٦(جدول 
  .وللمجاالت آكل

المتوسط   المجاالت الرقم
  الحسابي

االنحراف 
  الدرجة الرتبة  المعياري

 متوسطة  ١  ٠.٨٣  ٣.١٤  التقويم ١
 متوسطة  ٢  ٠.٩٣  ٣.٠٠  العالقة مع أعضاء هيئة التدريس ٢
 متوسطة  ٣  ٠.٨٨  ٢.٩٩  إثارة الدافعية ٣
 متوسطة  ٤  ٠.٨٤  ٢.٩٢  إدارة الصف وتنظيمه  ٤
 متوسطة  ٥  ٠.٦٦  ٢.٩٠  طريقة التدريس  ٥
ة     ٦ اء هيئ ية ألعض ائص الشخص الخص

  متوسطة  ٦  ٠.٨٧  ٢.٧٦  التدريس

 متوسطة  ٧  ٠.٨٨  ٢.٥٤  آفاءة أعضاء هيئة التدريس  ٧
 متوسطة      ٠.٧٢  ٢.٩٠  المجموع

ىن أ )٦(يظهر من الجدول    اس  متوسط حسابي  أعل ي مجاالت المقي غ  ف ان  )٣.١٤(بل وآ
ة  (وآان لمجال  )٣.٠٠(،ثم جاء المتوسط الحسابي وبدرجة تقييم متوسطة  )التقويم(لمجال  العالق

ان لمجال   ) ٢.٩٩(،ثم جاء المتوسط الحسابي    )مع أعضاء هيئة التدريس ة  (وآ ارة الدافعي م  )إث ،ث
ابي    ط الحس اء المتوس ال  )٢.٩٢(ج ه (لمج ابي   )إدارة الصف وتنظيم ط الحس اء المتوس م ج ، ث

ال  )٢.٩٠( دريس  (لمج ة الت ابي     ،)طريق ط الحس اء المتوس م ج ال  ) ٢.٧٦(ث ائص  (لمج الخص
بمتوسط حسابي  )آفاءة أعضاء هيئة التدريس(وأخيرًا مجال ، )الشخصية ألعضاء هيئة التدريس

  .وجميعها بدرجة تقييم متوسطة )٢.٩٠(الكلي للمجاالت  توسطالم، وبلغ )٢.٥٤(بلغ 

لمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات مجال طريقة لوفيما يلي عرض 
  التدريس

قرات مجال طريقة التدريس المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع ف: )٧(جدول 
   .وللمجال آكل

ط المتوس  الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
  الدرجة الرتبة  المعياري

ى ايصال المعلومات بشكل       ١ درة عل عدم الق
 متوسطة  ٧  ١.٠٣  ٢.٧٦  .مالئم

وع  ٢ دريس للموض ة الت ة طريق دم مالئم ع
متوسطة  ٨  ١.٠٨  ٢.٦٨  .الذي يدرسة
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 )٧(تابع جدول رقم ... 

المتوسط   الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
  جةالدر الرتبة  المعياري

ة الفصحى    ٣ تخدام اللغ ى اس درة عل دم الق ع
متوسطة  ٤  ١.٣٤  ٣.٠٦  .اثناء الشرح

ق    ٤ ا يتعل اتهم فيم وق طاق ة ف ف الطلب تكلي
متوسطة  ٦  ١.٢٨  ٢.٩١  .بمتطلبات المساق

ل من       ٥ ادة الدراسية و التقلي الترآيز على الم
متوسطة  ٢  ١.٢٢  ٣.٥٧  .االنشطة

متوسطة  ٩  ١.٢٩  ٢.٦٣  .الطلبات التعجيزية وآثرة الواجبات  ٦
متوسطة  ٣  ١.٢٩  ٣.٢١  .إلقاء المحاضرة بأسلوب التلقين  ٧
متوسطة  ١٠  ١.٢٢  ٢.٣٩  .استخدام آثير من المراجع في المادة  ٨
واد      ٩ ي للم ب العمل ام بالجان دم االهتم ع

متوسطة  ٦  ١.٣٣  ٢.٩١  .الدراسية

  ضعيفة  ١١  ١.٢٢  ٢.٢٣  .عدم التقيد بالخطة الدراسية  ١٠
د  ١١ بة    ع ة المناس ائل التعليمي تخدام الوس م اس

متوسطة  ٥  ١.٢٦  ٢.٩٢  .لموضوع المحاضرة

ي    ١٢ ات ف ن المعلوم ر م در آبي اء ق إعط
متوسطة  ١  ١.١٥  ٣.٦٠  .المحاضرة الواحدة

متوسطة    ٠.٦٦  ٢.٩٠  المجموع

دول  ن الج ر م ىن أ )٧(يظه ابي أعل دريس متوسط حس ة الت ال طريق ي مج غ ف  )٣.٦٠( بل
وبدرجة   )إعطاء قدر آبير من المعلومات في المحاضرة الواحدة(تنص  يوالت )١٢( ةوآان للفقر

) الترآيز على المادة الدراسية و التقليل من األنشطة ( وتنص )٥(، ثم جاءت الفقرة تقييم متوسطة
وآان للفقرة  )٢.٢٣(متوسط حسابي بلغ  وأدنى ،وبدرجة تقييم متوسطة )٣.٥٧(بمتوسط حسابي 

د بالخطة الدراسية   ع( وتنص )١٠( يم منخفضة    )دم التقي غ   ،وبدرجة تقي ي   المتوسط وبل ذا  الكل له
  .وبدرجة تقييم متوسطة )٢.٩٠(المجال 
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات مجال الخصائص : )٨(جدول 
  .وللمجال آكلالشخصية ألعضاء هيئة التدريس 

المتوسط   الفقرة  الرقم
 الحسابي

نحراف اال
  الدرجة  الرتبة المعياري

 متوسطة  ١٠  ١.٣٣  ٢.٧٢  .عدم االلتزام بساعات المكتب ١
الم    ٢ دم إع اتذة وع اب بعض األس رة غي آث

  ضعيفة  ١٥  ١.٢٥  ٢.١٧  .الطلبة بذلك

 متوسطة  ١٢  ١.٢٣  ٢.٥٢  .الحديث بأمور خارج إطار المحاضرة ٣
  ضعيفة  ١٣  ١.٢٢  ٢.٣٠  .االنشغال بأعمال غير رسمية في المكتب  ٤
دريس        ٥ ة الت اء هيئ ض أعض د بع دم تقي ع

  ضعيفة  ١٤  ١.٢٥  ٢.٢٦  .بوقت المحاضرة

ع       ٦ ل م ي التعام ود ف ة و الجم دم المرون ع
متوسطة  ٢  ١.٣٦  ٣.٢٢  .الطلبة

ى      ٧ التميز بين الطالب وتفضيل بعضهم عل
متوسطة  ٨  ١.٤٧  ٢.٨٨  .بعض وفقا لالسم أو العرق أو الديانة

ه و    ٨ ار بنفس ه    االفتخ ن حيات ديث ع الح
متوسطة  ٦  ١.٣٦  ٢.٩٤  .الشخصية في الصف

دما     ٩ ة عن ل الطلب ى آ ب عل يم الغض تعم
متوسطة  ٥  ١.٣٥  ٣.١١  .يغضب من طالب معين

الحهم      ١٠ اء مص ة لقض تغالل الطلب اس
متوسطة  ١٦  ١.٢٣  ٢.١٦  . الشخصية

الحكم على المجتمع بأنه فاسد وميؤس منه   ١١
متوسطة  ١١  ١.٣٨  ٢.٧٢٣  .بشكل مطلق

ة      ١٢ ا و الدول رج منه ي تخ ة الت دح الجامع م
متوسطة  ٣  ١.٤٤  ٣.١٤  .التي حصل منها على الشهادة

متوسطة  ٤  ١.٣٧  ٣.١٢  .عدم االعتراف بالخطأ و أنهم ال يخطئون  ١٣
متوسطة  ٧  ١.٢٩  ٢.٩٣  .عدم مطابقة القول مع الفعل  ١٤
متوسطة  ١  ١.٣١  ٣.٢٨  .مزاجية المدرس في التعامل مع الطلبة  ١٥
متوسطة  ٩  ١.٣٦  ٢.٧٦  .الحقد وعدم التسامح مع الطلبة  ١٦

متوسطة    ٠.٨٧  ٢.٧٦  المجموع

في مجال الخصائص الشخصية ألعضاء       متوسط حسابي  أعلى ن أ )٨(يظهر من الجدول 
دريس ة الت غ هيئ رة )٣.٢٨( بل ان للفق نص  )١٥( وآ ى ت ع  (والت ل م ي التعام درس ف ة الم مزاجي
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عدم ( وتنص )٦(وآان للفقرة  )٣.٢٢(، ثم جاء المتوسط الحسابي يم متوسطةوبدرجة تقي )الطلبة
ة     يم متوسطة     )المرونة و الجمود في التعامل مع الطلب غ     وأدنى  ،وبدرجة تقي متوسط حسابي بل

يم    )استغالل الطلبة لقضاء مصالحهم الشخصية   ( وتنص )١٠(وآان للفقرة  )٢.١٦( وبدرجة تقي
  .وبدرجة تقييم متوسطة )٢.٧٦( لهذا المجال يالكل المتوسط،وبلغ منخفضة 

العالقة مع أعضاء فات المعيارية لجميع فقرات مجال المتوسطات الحسابية واالنحرا: )٩(جدول 
  .وللمجال آكلهيئة التدريس 

المتوسط   الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
  الدرجة الرتبة المعياري

 متوسطة  ١١  ١.٣٣  ٢.٩٥  .التعالي أو التكبر في التعامل مع الطلبة ١
ماح ٢ دم س د مر  ع ة عن درس للطلب ه االم جعت

متوسطة  ٥  ١.٢٥  ٣.١٤  .بشان العالمة أو الغياب

ع   ٣ ل م ي التعام ة ف ة الديمقراطي دم ممارس ع
متوسطة  ١٢  ١.٢٣  ٢.٩٤  .الطلبة

متوسطة  ١٤  ١.٢٢  ٢.٧٩  .عدم استقبال الطالب في المكتب بسرور  ٤
متوسطة  ١٧  ١.٢٥  ٢.٤٩  .لطلبةالتلفظ بكلمات جارحة مع ا  ٥
ة و    ٦ اآل االجتماعي ام بالمش دم االهتم ع

متوسطة  ١  ١.٣٦  ٣.٣٨  .النفسية للطلبة

متوسطة  ٨  ١.٤٧  ٣.٠٦٤  .التميز في التعامل بين الطالب و الطالبات  ٧
صعوبة التعامل مع المدرس و الخوف من      ٨

متوسطة  ٤  ١.٣٦  ٣.١٥  .التعامل معه

ة طيب    ٩ ة عالق دم إقام ة و  ع ع الطلب ة م
متوسطة  ١٣  ١.٣٥  ٢.٨٣  .احترامهم

متوسطة  ٧  ١.٢٣  ٣.٠٩  .عدم مراعاة مشاعر الطلبة  ١٠
النقد الجارح لبعض الطلبة عند قيام الطالب    ١١

متوسطة  ٣  ١.٣٨  ٣.١٨  .بساوك ما

متوسطة  ٦  ١.٤٤  ٣.١٠  .التعامل أحيانا بقسوة مع الطالب  ١٢
متوسطة  ٢  ١.٣٧  ٣.٣٧  .عدم مراعاة ظروف الطلبة  ١٣
متوسطة  ١٦  ١.٢٩  ٢.٦٩  .معاملة الطلبة بطريقة غير الئقة  ١٤
متوسطة  ١٠  ١.٣١  ٢.٩٨  .عدم القدرة على التفاهم مع المدرسين  ١٥
متوسطة  ١٥  ١.٣٦  ٢.٧٨  .التعامل مع الطلبة باستعالء و فوقية  ١٦
متوسطة  ٩  ٠.٨٧  ٣.٠٦  .عدم االستماع لشكوى الطلبة  ١٧

متوسطة    ٠.٩٣  ٣.٠٠  المجموع
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دريس   متوسط حسابي أعلىن أ )٩(يظهر من الجدول  ة الت  في مجال العالقة مع أعضاء هيئ
غ رة  )٣.٣٨( بل ان للفق نص و) ٦( وآ ة   (ت ية للطلب ة و النفس اآل االجتماعي ام بالمش دم االهتم  )ع

طة  يم متوس ة تقي ابي  وبدرج ط الحس اء المتوس م ج رة  )٣.٣٧(، ث ان للفق نص )١٣(وآ دم ( وت ع
غ     وأدنى،وبدرجة تقييم متوسطة  )ظروف الطلبةمراعاة  رة    )٢.٩٤(متوسط حسابي بل ان للفق وآ

نص )٥( ة( وت ع الطلب ة م ات جارح تلفظ بكلم يم متوسطة  )ال ة تقي ي وبدرج وع الكل غ المجم ،وبل
  .وبدرجة تقييم متوسطة )٣.٠٠(

ة أعضاء المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات مجال آفاء: )١٠(جدول 
  .وللمجال آكل يةيئة التدريساله

المتوسط   الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
  الدرجة الرتبة المعياري

  ضعيفة  ١٠  ١.١٣  ٢.٢٠  .عدم اإلجابة على أسئلة الطالب ١
 متوسطة  ٧  ١.١٨  ٢.٣٨  .غير متمكن من المادة التي يدرسها ٢
توسطةم  ٥  ١.١٨  ٢.٤١  .عدم إعطاء المحاضرة حقها في الشرح ٣
متوسطة  ٦  ١.٢٣  ٢.٤١٥  .إهمال أسئلة الطلبة بحجة عدم آفاية الوقت  ٤
متوسطة  ٢  ١.١٩  ٢.٩٩  .الترآيز على آم المعرفة في المادة  ٥
ادة   ٦ ن الم ة ع ات الكافي ديم المعلوم دم تق ع

متوسطة  ٣  ١.٢٣  ٢.٧٣  .وربطها بالحياة

اإلسراع في إعطاء المحاضرات بحجة أن      ٧
اف بغ    ر آ ت غي م  الوق ن فه ر ع ض النظ

  .الطلبة
١  ١.٣٦  ٣.٠١  

متوسطة

متوسطة  ٤  ١.١٩  ٢.٥٧  .االنزعاج من األسئلة أثناء المحاضرة  ٨
متوسطة  ٩  ١.١٤  ٢.٣٤  .التهرب من أسئلة الطلبة و استفساراتهم  ٩
متوسطة  ٨  ١.١٩  ٢.٣٧  .عدم السماح للطلبة بالمناقشة  ١٠

متوسطة    ٠.٨٨  ٢.٥٤  المجموع

ة التدريسية      متوسط حسابي أعلىن أ) ١٠(يظهر من الجدول  اءة أعضاء الهيئ  في مجال آف
غ رة )٣.٠١(بل ان للفق نص و) ٧( وآ ر  (ت ت غي ة أن الوق اء المحاضرات بحج ي إعط راع ف اإلس

ة   م الطلب يم متوسطة    )آاف بغض النظر عن فه م جاء المتوسط الحسابي     وبدرجة تقي  )٢.٩٩(، ث
م ا   ( وتنص  )٥(وآان للفقرة  ى آ ز عل ادة   الترآي ة في الم يم متوسطة    )لمعرف  ىدن أو ،وبدرجة تقي

ئلة الطالب    ( وتنص )١(وآان للفقرة  )٢.٢٠(متوسط حسابي بلغ  ى أس ة عل وبدرجة   )عدم اإلجاب
  .وبدرجة تقييم متوسطة )٢.٥٤( لهذا المجال الكلي المتوسط،وبلغ تقييم منخفضة 
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 الدافعية يع فقرات مجال إثارةفات المعيارية لجمالمتوسطات الحسابية واالنحرا: )١١(جدول 
  .وللمجال آكل

المتوسط   الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
  الدرجة الرتبة المعياري

ة      ١ م الطلب تثير فه ئلة تس رح أس دم ط ع
 متوسطة  ٦  ١.١٩  ٢.٩٧  .وتفكيرهم

ًا    ٢ عدم القدرة على جعل جو المحاضرة ممتع
متوسطة  ١  ١.٢٤  ٣.٢٤  .ومشوقًا

متوسطة  ٣  ١.١٩  ٣.١٠  .الفردية بين الطلبة عدم مراعاة الفروق ٣
ي    ٤ ة ف ارآة الطلب ام بمش دم االهتم ع

متوسطة  ٨  ١.٢١  ٢.٨٣  .المحاضرة

متوسطة  ٥  ١.٢٣  ٣.٠٩  .قلة استخدام المعززات مع الطلبة  ٥
متوسطة  ١٠  ١.٢٧  ٢.٧٦  .االستهزاء بقدرات الطلبة وآرائهم  ٦
دم      ٧ ؤولية وع ل المس دم تحم عارنا بع اش

متوسطة  ٤  ١.٣١  ٣.١٠٢  .ثاالآترا

ين   ٨ ابرة لتحس ى المث دم تشجيع الطالب عل ع
متوسطة  ٧  ١.٣٠  ٢.٩٣  .وضعه الدراسي

الب    ٩ اه الط د انتب ى ش درة عل دم الق ع
متوسطة  ٢  ١.٢٧  ٣.١٦  .وتشويقهم للدرس

عارهم    ١٠ وقين وإش ة المتف ام بالطلب دم االهتم ع
ةمتوسط  ٩  ١.٢٧  ٢.٧٧  .بتميزهم وتقديم المساعدة لهم

متوسطة    ٠.٨٨  ٢.٩٩  المجموع

ة   متوسط حسابي أن أعلى  )١١(يظهر من الجدول  ارة الدافعي غ في مجال إث ان  )٣.٢٤(بل وآ
يم متوسطة    )عدم القدرة على جعل جو المحاضرة ممتعًا ومشوقًا(تنص و) ٢(للفقرة ، وبدرجة تقي

رة    )٣.١٦(ثم جاء المتوسط الحسابي  ان للفق درة عل   (وتنص  )٩(وآ اه الطالب    عدم الق ى شد انتب
غ    وبدرجة تقييم متوسطة  )وتشويقهم للدرس رة    )٢.٧٦(،وادني متوسط حسابي بل ان للفق  )٦(وآ

م(وتنص ة وآرائه درات الطلب تهزاء بق يم متوسطة  )االس غ وبدرجة تقي ي المتوسط،وبل ذا  الكل له
  .وبدرجة تقييم متوسطة )٢.٩٩( المجال
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 ٢٠١٣، )٣( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

وللمجال لتقويم رافات المعيارية لجميع فقرات مجال االمتوسطات الحسابية واالنح: )١٢(جدول 
  .آكل

المتوسط   الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
  الدرجة  الرتبة  المعياري

 متوسطة  ١٠  ١.١٨  ٢.٩٥  .التأخر في تصحيح االمتحانات ١
متوسطة  ٩  ١.٢٧  ٢.٩٨  .عدم السماح للطلبة بمراجعة االمتحانات ٢
ي الت  ٣ ي ف ب الشخص ال الجان دير إدخ ق

متوسطة  ١٢  ١.٢٩  ٢.٧٩  .األآاديمي

متوسطة  ١٣  ١.٣٠  ٢.٧٩  .عدم عدالة التصحيح لالمتحانات  ٤
متوسطة  ٣  ١.٤٢  ٣.٣٠  .تدخل المحسوبية والواسطة في العالمات  ٥
متوسطة  ٤  ١.٢٧  ٣.٢٧  .عدم العدالة في وضع أسئلة االمتحان  ٦
توسطةم  ٨  ١.٣٢  ٣.٠٦  .تكرار أسئلة االمتحان لسنوات سابقة  ٧
متوسطة  ٢  ١.٢٧  ٣.٣١  .قسوة التعامل مع الطلبة أثناء االمتحان  ٨
د بعض      ٩ ات عن ي وضع العالم االة ف المغ

متوسطة  ١١  ١.٣١  ٢.٩٣  .المدرسين من أجل الشهرة

وع    ١٠ ن ن ة ع ات آافي ديم معلوم دم تق ع
متوسطة  ٦  ١.٢٨  ٣.١٤  .االمتحان وطريقة الدراسة

متوسطة  ٧  ١.٢٩  ٣.١٤٠  .متحانعدم إعطاء الوقت الكافي لال  ١١
متوسطة  ١  ١.٢٦  ٣.٦١  .الترآيز على االمتحانات في تقييم الطلبة  ١٢
متوسطة  ٥  ١.٢٧  ٣.١٥  .تصعيب أسئلة االمتحان بقصد التعجيز  ١٣

متوسطة    ٠.٨٣  ٣.١٤  المجموع

 وآان للفقرة )٣.٦١( بلغ في مجال التقويم متوسط حسابيأعلى ن أ) ١٢(يظهر من الجدول 
نص و) ١٢( ة    (ت ديم الطلب ي تق ات ف ى االمتحان ز عل طة   )الترآي يم متوس ة تقي اء  وبدرج م ج ، ث

 )قسوة التعامل مع الطلبة أثناء االمتحان ( وتنص )٨(وآان للفقرة  )٣.٣١(المتوسط الحسابي بلغ 
ة   ( وتنص  )٤(وآان للفقرة  )٢.٧٩(متوسط حسابي بلغ  وأدنى ،وبدرجة تقييم متوسطة عدم عدال

حيح  اتالتص طة  )لالمتحان يم متوس ة تقي غ وبدرج ط،وبل ي المتوس ال الكل ذا المج  )٣.١٤( له
  .وبدرجة تقييم متوسطة
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الصف  إدارةالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع فقرات مجال : )١٣(جدول 
  .وللمجال آكلوتنظيمه 

المتوسط   الفقرة الرقم
 الحسابي

االنحراف 
  الدرجة الرتبة المعياري

ى     ١ ة عل بط والمحافظ ى الض درة عل دم الق ع
 متوسطة  ٨  ١.٢٣  ٢.٣٦  .الهدوء في المحاضرة

ة للمدرس مع      ٢ عدم مالئمة الساعات المكتبي
متوسطة  ٣  ١.٢٨  ٣.٠٩  .أوقات الطلبة

دخول      ٣ ة ب درس للطلب ماح الم دم س ع
متوسطة  ٢  ١.٣١  ٣.٢٩  .المحاضرة بعد دخوله

متوسطة  ٦  ١.٤٣  ٢.٩٢  .الجلوس داخل الصف حسب األرقام  ٤
ول      ٥ دم قب اب وع ي الحضور والغي دد ف التش

متوسطة  ١  ١.٢٩  ٣.٤١  .أعذار الطلبة

متوسطة  ٧  ١.٢٣  ٢.٣٧  .عدم االلتزام بمواعيد المحاضرات  ٦
إبراز أسلوب السيطرة داخل القاعة والشدة      ٧

متوسطة  ٥  ١.٢٥  ٢.٩٣  .الزائدة

متوسطة  ٤  ١.٣٦  ٣.٠٢  .عدم توفير المناخ التعليمي المريح للطلبة  ٨
متوسطة    ٠.٨٤  ٢.٩٢  المجموع

ان   )٣.٤١( بلغ في مجال إدارة الصف متوسط حسابي أن أعلى )١٣(يظهر من الجدول  وآ
رة نص و) ٥( للفق ة      (ت ذار الطلب ول أع دم قب اب وع ور والغي ي الحض دد ف يم   )التش ة تقي وبدرج

طة ابي   متوس ط الحس اء المتوس م ج رة   )٣.٢٩(، ث ان للفق نصو )٣(وآ درس  ( ت ماح الم دم س ع
ه    د دخول رة بع دخول المحاض ة ب طة    )للطلب يم متوس ة تقي ى ،وبدرج غ    وأدن ابي بل ط حس متوس

رة  )٢.٣٦( ان للفق نص )١(وآ ي    ( وت دوء ف ى اله ة عل بط والمحافظ ى الض درة عل دم الق ع
يم متوسطة  )المحاضرة ة تقي غ وبدرج ط،وبل ي المتوس ال الكل ذا المج يم  )٢.٩٢( له ة تقي وبدرج

  .وسطةمت

ث  ؤال الثال ر المرغوب  : الس لوآات غي االت الس ف مج ل تختل ب   ةه نس الطال اختالف ج ب
  .وتخصصه األآاديمي ومستواه الدراسي؟

ع           ة لجمي ات المعياري ابية واالنحراف م استخراج المتوسطات الحس ذا السؤال ت لإلجابة عن ه
توى     اديمي والمس نس والتخصص األآ رات الج ا لمتغي ة تبع االت الدراس ي ومج دول الالدراس ج

ك ) ١٤( ي  . يوضح ذل اين الثالث ل التب ق تحلي روق  ) Way-ANOVA-3(وتطبي للكشف عن الف
ر المرغوب  لوآات غي االت      ةللس ع المج ة لجمي ي الجامع ية ف ة التدريس اء الهيئ دى بعض أعض ل

  .يوضح ذلك) ١٥(جدول وال
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المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لجميع مجاالت الدراسة تبعا : )١٤(جدول 
  .للمتغيرات الجنس والتخصص األآاديمي والمستوى الدراسي

المتوسط   المتغير  المجال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  طريقة التدريس

  ٠.٨٧  ٢.٨٢  ذآر  الجنس
  ٠.٩١  ٢.٩٤  أنثى

  الدراسي المستوى

  ٠.٨٢  ٢.٧١  أولى
  ٠.٩٧  ٢.٨٢  ثانية
  ٠.٨٨  ٣.٠٥  ثالثة
  ٠.٩٣  ٣.١٢  رابعة

  ٠.٩٥  ٣.٠٧  علمية  الكلية
  ٠.٨٧  ٢.٨٣ إنسانية

الخصائص الشخصية ألعضاء هيئة 
  التدريس

  ١.٠٦  ٢.٩١  ذآر  الجنس
  ٠.٩٥  ٢.٦٨  أنثى

  الدراسي ىالمستو

  ٠.٩٣  ٢.٧١  أولى
  ٠.٨٨  ٢.٧٧  ثانية
  ١.٠٣  ٢.٧٣  ثالثة
  ٠.٩٦  ٢.٨٢  رابعة

  ١.٠٩  ٢.٧٩  علمية  الكلية
  ٠.٩٨  ٢.٧١ إنسانية

  العالقة مع أعضاء هيئة التدريس

  ٠.٩٦  ٣.٢٠  ذآر  الجنس
  ١.١٢  ٢.٩١  أنثى

  الدراسي ىالمستو

  ٠.٨٩  ٣.٠٥  أولى
  ٠.٩٢  ٢.٩٨  ثانية
  ١.٠٨  ٣.١٢  ثالثة
  ٠.٧٧  ٢.٩٣  رابعة

  ١.١٧  ٣.٢٢  علمية  الكلية
  ٠.٩٨  ٢.٩٠ إنسانية

  آفاءة أعضاء هيئة التدريس

  ٠.٨٨  ٢.٤٨  ذآر  الجنس
  ٠.٩١  ٢.٦١  أنثى

  الدراسي المستوى

  ٠.٩٦  ٢.٥١  أولى
  ١.١٦  ٢.٤٩  ثانية
  ٠.٩١  ٢.٧٩  ثالثة
  ١.٠٧  ٢.٨٦  رابعة
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 )١٤(تابع جدول رقم ... 

المتوسط   المتغير  المجال
  الحسابي

االنحراف 
  المعياري

  ٠.٩٨  ٢.٧٦  علمية  الكلية  
  ٠.٧١  ٢.٣٣ إنسانية

  إثارة الدافعية

  ١.٠٢  ٣.٠٩  ذآر  الجنس
  ٠.٨٩  ٢.٩٦  أنثى

  الدراسي المستوى

  ٠.٩٥  ٢.٨٩  أولى
  ١.١١  ٢.٩٣  ثانية
  ٠.٩٣  ٢.٩٧  ثالثة
  ١.٠٧  ٣.٠٧  رابعة

  ٠.٩٧  ٢.٨٨  علمية  الكلية
  ١.١٣  ٣.١٧ إنسانية

 التقويم

  ١.٢٠  ٣.١١  ذآر  الجنس
  ١.١٧  ٣.١٦  أنثى

  الدراسي ىالمستو

  ٠.٩٨  ٣.٠٩  أولى
  ١.١٢  ٣.١٥  ثانية
  ١.١٧  ٣.١٦  ثالثة
  ١.٢٢  ٣.٢٠  رابعة

  ١.٠٨  ٢.٩٨  علمية  الكلية
  ١.٢٣  ٣.٣٤ إنسانية

  إدارة الصف وتنظيمه

  ٠.٩١  ٢.٨٨  ذآر  الجنس
  ١.٠٦  ٣.٠٩  أنثى

  الدراسي ىالمستو

  ١.٠٢  ٢.٨٤  أولى
  ٠.٩٤  ٢.٩٠  ثانية
  ١.١٠  ٢.٩٤  ثةثال

  ١.١٤  ٢.٩٧  رابعة

  ٠.٨٦  ٢.٨٦  علمية  الكلية
  ٠.٩٢  ٢.٩٧ إنسانية

ع مجاالت       ًاأن هناك فروق) ١٤(يظهر من الجدول  ابية لجمي ين المتوسطات الحس ظاهرية ب
ة       الدراسة تبعا لمتغيرات الجنس والتخصص األآاديمي والمستوى الدراسي، وللكشف عن الدالل

ي    اإلحصائية لهذه ال اين الثالث ل التب ) ١٥(جدول  وال) Way-ANOVA-3(فروق تم تطبيق تحلي
  .يوضح ذلك
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 ٢٠١٣، )٣( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(ـــــــــــ مجلة جامعة النجاح لألبحاث ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

للكشف عن الفروق للسلوآيات غير ) ANOVA(الثالثيتحليل التباين  نتائج: )١٥(جدول 
  .الهيئة التدريسية في الجامعة لجميع المجاالتأعضاء لدى  ةمرغوبال

مجموع   مصدر التباين  المجال
  المربعات

درجات 
  ريةالح

متوسط 
 المربعات

قيمة 
f 

الداللة 
 اإلحصائية

طريقة 
  التدريس

  ٠.٣٩ ٠.٧٢  ٠.٣٢  ١  ٠.٣٢  الجنس
  *٠.٠٠ ٤.٨٣  ٢.١٢  ٣  ٦.٠٣  الدراسي ىالمستو
  *٠.٠٤ ٤.٠٤  ١.٧٧  ١  ١.٧٧  الكلية
      ٠.٤٤  ١٢٧٢  ٥٥٥٩.٢  أالخط
        ١٢٧٧  ٥٦٩.٩  الكلي

الخصائص 
الشخصية 
ألعضاء 

هيئة 
  التدريس

  *٠.٠٠ ٧.٤٨  ٥.٧٢  ١  ٥.٧٢  الجنس
  ٠.٠٥٢ ٢.٥٨  ١.٩٧  ٣  ٥.٩٢  الدراسي ىالمستو
  ٠.٤٨ ٠.٤٨  ٠.٣٧  ١  ٠.٣٧  الكلية
      ٠.٧٦  ١٢٧٢  ٩٧٢.٧  أالخط
        ١٢٧٧  ٩٨٦.٨  الكلي

العالقة مع 
أعضاء هيئة 

  التدريس

  *٠.٠١ ٥.٤٨  ٤.٧٦  ١  ٤.٧٦  الجنس
  ٠.٢١ ١.٤٧  ١.٢٨  ٣  ٣.٨٤  الدراسي ىالمستو
  *٠.٠١ ٦.٥١  ٥.٦٥  ١  ٥.٦٥  الكلية
      ٠.٨٦  ١٢٧٢ ١١١٠٤.٧  الخطأ
        ١٢٧٧ ١١١٢٢.٢  الكلي

آفاءة 
أعضاء هيئة 

  التدريس

  ٠.٠٩ ٢.٧٩  ٢.١١  ١  ٢.١١  الجنس
  *٠.٠٢ ٣.٢٦  ٢.٤٦  ٣  ٧.٤٠  الدراسي ىالمستو
  *٠.٠٠ ١٦.٥  ١٢.٥  ١  ١٢.٥  الكلية
      ٠.٧٥  ١٢٧٢  ٩٦١.٩  أالخط
        ١٢٧٧  ٩٨٩.٨  الكلي

إثارة 
  ةالدافعي

  ٠.٥٤ ٠.٣٧  ٠.٢٨  ١  ٠.٢٨  الجنس
  ٠.٢٥ ١.٣٧  ١.٠٣  ٣  ٣.٠٩  الدراسي وىالمست
  *٠.٠٠ ٣٠.٦  ٢٣.٥٧  ١  ٢٣.٥٧  الكلية
      ٠.٧٦  ١٢٧٢  ٩٧٧.٣  أالخط
        ١٢٧٧  ١٠٠٨.٤  الكلي



 "......السلوآات غير المرغوبة لدى أعضاء هيئة التدريس من "ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٢٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٣( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

 )١٥(تابع جدول رقم ... 

مجموع   مصدر التباين  المجال
  المربعات

درجات 
  الحرية

متوسط 
 المربعات

قيمة 
f 

الداللة 
  اإلحصائية

 التقويم

  ٠.٧٥ ٠.٠٩  ٠.٠٦  ١  ٠.٠٦  الجنس
  ٠.٢٣ ١.٤٣  ٠.٩٩  ٣  ٢.٩٨  الدراسي ىالمستو
  ٠.٠٠* ١٣.٣  ٩.٢٦  ١  ٩.٢٦  الكلية
      ٠.٦٩  ١٢٧٢  ٨٨٠.٩  أالخط
        ١٢٧٧  ٨٩٥.٦  الكلي

إدارة 
الصف 
  وتنظيمه

  *٠.٠٣ ٤.٦٨  ٣.٣١  ١  ٣.٣١  الجنس
  ٠.٥٣ ٠.٧٢  ٠.٥١  ٣  ١.٥٣  الدراسي ىالمستو
  ٠.١٦ ١.٩٥  ١.٣٨  ١  ١.٣٨  الكلية
      ٠.٧٠  ١٢٧٢  ٩٠٠.٩  أالخط
        ١٢٧٧  ٩٠٧  الكلي

  ).٠.٠٥=  α(دال إحصائيًا عند مستوى * 
  :ما يلي) ١٥(يظهر من الجدول 

دريس - ة الت ال طريق بة لمج ة إحصائية : بالنس روق ذات دالل ود ف ائج وج زى أظهرت النت  تع
أن مواقع الفروق ) ١٦شيفيه، جدول (ئج اختبار أظهرت نتاالمستوى الدراسي، حيث  لمتغير

ة  ىالسنة األول(آانت بين آل من  ة  (لصالح  ) والثانية والثالثة مع السنة الرابع  ،)السنة الرابع
ة  (لصالح ) السنة الثانية، والسنة الثالثة(وبين  ة فكانت      )السنة الثالث ر الكلي ا بالنسبة لمتغي ، أم

ة  ات العلمي الح الكلي روق لص نس )= f ٤.٠٤(الف ر الج ى متغي روق عل ر ف م تظه    ، ول
)٠.٧٢f =.(  

روق             - ائج وجود ف د أظهرت النت دريس فق ة الت أما مجال الخصائص الشخصية ألعضاء هيئ
روق ذات       هذه وآانت) f= ٧.٤٨( على متغير الجنس  م تظهر ف ذآور، ول الفروق لصالح ال

تو د مس ة إحصائية عن ة  ىدالل تو) ٠.٠٥≤ α(الدالل ري المس  ،)=٠.٤٨f(الدراسي  ىلمتغي
  ). = ٢.٥٨f(والكلية 

ة    - روق ذات دالل ود ف ائج وج رت النت د أظه دريس فق ة الت ع أعضاء هيئ ة م ال العالق ا مج أم
روق  ) = ٥.٤٨f(متغير الجنس ل تعزى) ٠.٠٥≤ α(الداللة  ىإحصائية عند مستو وآانت الف

ات العلمي  ) = ٦.٥١f(لصالح الذآور، وعلى متغير الكلية  روق    ولصالح الكلي م تظهر ف ة، ول
  ).= ١.٤٧f(الدراسي  ىعلى متغير المستو

دريس    و - ة الت اءة أعضاء هيئ ائج   بالنسبة لمجال آف د أظهرت النت ة     ، فق روق ذات دالل وجود ف
تو   د مس ائية عن ة  ىإحص ي    ) ٠.٠٥≤ α(الدالل توى الدراس ر المس ى متغي ) f= 3.26(عل

والثانية  ىالسنة األول(آانت بين  أن مواقع الفروق )١٥شيفيه جدول (وأظهرت نتائج اختبار 



 ٦٢٥ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ نصر مقابلة، ومعاوية أبو غزال
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لصالح  ) السنة الثانية والسنة الثالثة(وبين  ،)السنة الرابعة(لصالح ) والثالثة مع السنة الرابعة
ة         . الثالثة ر الكلي ى متغي روق عل ائج وجود ف ا أظهرت النت ات    )f = 16.5(آم ولصالح الكلي

ة   ىد مستو ولم تظهر النتائج فروق ذات داللة إحصائية عن العلمية،  ى  ) ٠.٠٥≤ α(الدالل عل
  ).f= 2.79(متغير الجنس 

د  فيما يتعلق بأما  - مجال إثارة الدافعية فقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عن
ة   ة    ) ٠.٠٥≤ α(مستوي الدالل ر الكلي ا لمتغي ات     )  =٣٠.٦f( تبع روق لصالح الكلي آانت الف

ر المستوى الدراسي   و)  =٠.٣٧f(جنس اإلنسانية، ولم تظهر فروق على متغير ال  على متغي
)١.٣٧f=  .(  

د مستو   فقد مجال التقويم ما يخصوفي -  ىأظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية عن
انية،    ) f= 13.3(على متغير الكلية ) ٠.٠٥≤α(الداللة  ات اإلنس وآانت الفروق لصالح الكلي

  ). f=0.09(والتقويم ) f= 1.43(المستوى الدراسي  يولم تظهر فروق على متغير
د          - ة إحصائية عن روق ذات دالل ائج وجود ف د أظهرت النت أما مجال إدارة الصف وتنظيمه فق

اث،    ) f= 4.68( تبعا لمتغير الجنس) ٠.٠٥≤ α(الداللة  ىمستو روق لصالح اإلن  وآانت الف
  ). f= 0.16(والكلية ) f= 0.72(ولم تظهر فروق على متغير المستوى الدراسي 

طريقة (مجال  علىنتائج تطبيق اختبار شيفية للكشف عن مواقع الفروق : )١٦( جدول
  .الدراسي ىتبعا لمتغير المستو) التدريس

ىالمستو
 الدراسي

المتوسط
 الحسابي

السنة
ىاألول

السنة 
 الثانية

السنة 
 الثالثة

السنة 
 الرابعة

  ٠.١٥-  ٠.١- ٠.٠٦ -  ٢.٨٤  ىالسنة األول
  ٠.٢١-  ٠.١٦-  -   ٢.٧٨ السنة الثانية
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  مناقشة النتائج والتوصيات
  : لتهائدراسة وفقًا ألسفيما يلي مناقشة نتائج ال

ؤال األول  ة بالس ائج المتعلق ر المرغوب  : النت لوآات غي رز الس ا أب ة   ةم اء هيئ دى أعض ل
ة أنفسهم؟      ر         التدريس من وجهة نظر الطلب رز عشرة سلوآات غي ائج الدراسة أن أب آشفت نت
ئلة االمتحا   الترآيز على : مرغوب فيها لدى أعضاء هيئة التدريس هي ات طريقة واحدة في أس ، ن

ادة الدراسية    ل  وإعطاء قدر آبير من المعلومات في المحاضرة الواحدة، والترآيز على الم والتقلي
ام بالمشاآل        ة، وعدم االهتم ول أعذار الطلب من األنشطة، والتشدد في الحضور والغياب وعدم قب

ة أ        ع الطلب ل م وة التعام ة، وقس روف الطلب اة ظ دم مراع ة، وع ية للطلب ة والنفس اء االجتماعي ثن
وبية والواس   دخل المحس ان، وت م  طاالمتح دم س ات، وع ي العالم دخول   اة ف ة ب درس للطلب ح الم

  ".الطلبة التعامل معالمحاضرة بعد دخوله، ومزاجية المدرس في 

  "طريقة واحدةٌ في أسئلة االمتحاناتالترآيز على "فيما يتعلق بالسلوك األول 
ورا    فقد اتفقت نتائج الدراسة مع ائج دراسة م ه    ) Murray, 2000(ي نت ام ورفاق ودراسة ت

)Tam et al., 2000 ( ات         إذ ة من خالل االمتحان يم الطلب دتا أن الضعف في إجراءات تقي  ،أآ
ة عالمات االمتحان      ة بأهمي واعظ المتعلق ا   ،ومبالغة األستاذ الجامعي في إعطاء النصائح والم هم

ة       ور. من أبرز السلوآات غير المرغوبة لدى األستاذ الجامعي ر مستويات مرتفع د تثي ا ق ا ألنه بم
ويم            .من قلق االختبار لدى الطلبة اليب تق وع في أس تاذ الجامعي أن ين د لألس ك ال ب ى ذل اًء عل وبن

ة       يالطلبة وال يقتصر في تق ى أهمي ز عل ك من خالل الترآي يمه للطلبة على نتائج االختبارات، وذل
  . اديمية متنوعةالمشارآة الصفية وتكليف الطلبة بنشاطات ووظائف أآ

  ".إعطاء قد آبير من المعلومات في المحاضرة الواحدة"أما السلوك الثاني 
ذها          ن إ امعي أخ تاذ الج د لألس دًا ال ب ة ج ة هام مينات تربوي لوك تض ذا الس ار بله  ،االعتب

ات      ذه المعلوم اء ه ن إعط د م ان ال ب ه، وإن آ ة لطلبت روق الفردي اة الف ا ضرورة مراع وأبرزه
ادة الدراسية   المكثفة فيجب وتشجيعهم   ،عليه أن يلفت انتباه الطلبة إلى أهمية التحضير المسبق للم

ى           ذاآرة وبمعن ا تتضمنه من استراتجيات لتحسين ال ة بم تعلم الفعال على استخدام استراتيجيات ال
ذه النتيجة    .متعلمين استراتيجيتين واآخر تحفيزهم على أن يكون عدم تمكن    أيضاً  وربما تعكس ه

  .اذ من المادة الدراسية، لذا يجب عليه التحضير الجيد لمادته الدراسيةاألست

  "ة الدراسية والتقليل من األنشطةالترآيز على الماد": السلوك الثالث

واد        ة الم ة أهمي ى رؤي ة عل جع الطلب امعي أن يش تاذ الج د لألس ة ال ب ذه النتيج ى ه اًء عل بن
نهم    ويبين لهم أن نجاح ،العلمية الدراسية وقيمتها الغ في مه هم في المواد الدراسية سيكون ذا أثر ب

ا،  احهم فيه تقبلية ونج ائفهم المس ولهم ووظ ة ومي ات الطلب ية باهتمام واد الدراس ربط الم وأن ي
وع    وبحاجاتهم تقبلية، وأن ين اليب تدريسه   في  الحالية والمس ين    وأس ى أسلوب التلق  ،ال يقتصر عل
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ن   د م ام بالعدي ة القي ف الطلب ك بتكلي ب  وذل عور الطال ًا لش ذاتي تجنب تعلم ال ة وال طة التطبيقي األنش
  .بالملل وإثارة مزيد من دافعية التعلم لديهم

ع   لوك الراب ا يخص الس اب  "وفيم ي الحضور والغي دد ف ة  التش ذار الطلب ول أع دم قب وع
  "لطلبة بدخول المحاضرة بعد دخولهعدم سماع المدرس ل" والسلوك التاسع

ذه النتيجة إدراكتعكس  و ضبط  ه ة وه دور أساسي من أدوراه الوظيفي امعي ل تاذ الج األس
ه، وُي تاذ      الصف وتنظيم ة األس ى فعالي م عل ات الحك ن محك يًا م ًا أساس ًال محك دور فع ذا ال د ه ع

ة              . الجامعي دد عالق مًا يه امًال حاس د تشكال ع دور ق ذا ال ة في ممارسة ه دو أن المبالغ ك يب مع ذل
وم خاطئ حول تصورات        بطلبته، فالكثياألستاذ الجامعي  ديهم مفه دريس ل ة الت ر من أعضاء هيئ

نهم ضبط الصف          الطلبة لعملية  ة يتوقعون م اتذة أن الطلب د بعض األس التدريس الناجحة، إذ يعتق
تفهم          ،الدراسي  دير وال رام والتق ى االحت ة بحاجة ماسة إل  ,.Groko et al. (في حين أن الطلب

1994 .(  

امس   لوك الخ بة للس ا بالنس ة ع"أم ية للطلب ة والنفس اآل االجتماعي ام بالمش ، "دم االهتم
  "عدم مراعاة ظروف الطلبة"السادس  والسلوك

تاذه الج   امعي من خصائص وسمات،    يتضح من خالل هذه النتائج ما يتوقعه الطالب من أس
ذي ال يقتصر في عمل        إذ يبدو أنه تاذ الجامعي ال ذ األس ه،      يحب ارف وإيصالها إلي ل المع ى نق ه عل

اآله   ا يتوقعوإنم م مش ه  منه أيضًا النزول إلى عالمه الوجداني لفه دو     . ومعانات ة أخرى يب ومن جه
دور  ام األول ب ي المق تم ف امعي يه تاذ الج درس  هأن األس ه آم ه أن يؤدي ذي يجب علي دي ال  ،التقلي

اآل    ام بتحسس مش ن االهتم دو م ا يب ى م ة عل ر أهمي دريس أآث ة والت ه األآاديمي ام بمهام فاالهتم
م الط ات معه اء عالق ومهم وبن ة وهم امعيي لب اتذة الج يما وأن بعض األس تح  ، س أن ف دون ب ن يعتق

ه قنوات االتصال اإلنساني مع الطالب قد تؤثر  ب، أو   سلبيًا على موضوعية ومصداقية تقييم للطال
درس وتضعف   ة الم ن هيب ل م د تقل ذه ق وات االتصال ه ة أن قن ل العالق ادي وتجع ن دوره القي م

دور    طتاإلنسانية  ذا ال ى ه ًا           .غى عل تاذ الجامعي أن يحقق توازن ى األس ك يجب عل ى ذل اًء عل وبن
ة المدرس بالطالب      ة عالق ار أهمي ألة    ،مقبوًال قدر المستطاع من خالل أخذه بعين االعتب فهي مس

ر،         ؤثر في الموقف التعليمي بشكل آبي د  حيوية وحساسة وضرورية ت ي    وتزي االت تبن من احتم
ات  ة التجاه ة    الطلب ة األآاديمي امعي والمؤسس تاذ الج و األس ي ونح ف التعليم و الموق ة نح إيجابي

  .بشكل عام

  "تعامل مع الطلبة أثناء االمتحانقسوة ال"أما السلوك السابع 
ق   ا تنبث ذه ربم درس ه وة الم ه، إن قس ات مهنت ه ألخالقي ن إدراآ بم ه الحرص  إذ تتطل من

ع ظاهرة الغش،    والتشدد على مراقبة الطلبة أثناء االمتحانات  ة أخرى   لمن ة    ومن جه ق وجه تنبث
وم    نظر الطالب هذه من إدراآه ألهمية حصوله على عالمة مرتفعة، إذ ترآز في ذهن الطالب الي

ه ذآاء لدي درات ال د ق تواه التحصيلي وتحدي د مس د لتحدي ار الوحي ة هي المعي ويتوقف  ،أن العالم
  . حصوله على مهنة بعد التخرجعليها 
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  "المحسوبية والواسطة في العالماتتدخل ": نالسلوك الثام
 ,Miley & Gonsalves(لفس زااتفقت نتائج الدراسة الحالية مع نتائج دراسة ما يلي وقون

ين ،)Murray, 2000(ودراسة  ،)2003 ي إعطاء  واللت ة المدرس ف دم عدال ى أن ع ارتا إل أش
دريس   العالمات للطلبة هي من أهم السلوآات غير المرغوب فيها لدى أ ة الت ا   . عضاء هيئ ى م فعل

ة    ،الطلبة في الجامعات العربية فحسب هيبدو أن هذا السلوك ال يعاني من بل في الجامعات األجنبي
ة . أيضًا رامج تهيئ دد من خالل ب دريس الج ة الت ة أعضاء هيئ ى توعي رز الحاجة إل ا تب ومن هن

ى  يوالتمي ةاترآها المحابتأعضاء هيئة التدريس إلى اآلثار الوخيمة التي  ز في إعطاء العالمات عل
ه       وفي وربما في دوافع الغش،  ،الفعالية الذاتية للطالب تاذ الجامعي واتجاهات ة الطالب باألس عالق

  .نحوه ونحو المقررات الدراسية والجامعة بشكل عام

  "مزاجية المدرس في التعامل مع الطلبة": أخيرًا السلوك العاشر
تقاقها من           تربوتطبيقات إن لهذه النتيجة  تاذ الجامعي يمكن اش ى عاتق األس ع عل ة تق ة هام ي

نظرية ماسلو في الحاجات، إذ تعد مزاجية المدرس في التعامل مع طلبته من أآثر السلوآات التي 
ار       ة باآلث ة ودراي ى معرف تهدد شعور الطالب باألمن؛ لذا يجب على األستاذ الجامعي أن يكون عل

اه  د أفعالالسلبية لعدم اتساق ردو ة وتج ة       ه تجاه سلوآات الطلب ى الطلب ي يفرضها عل التعليمات الت
ام آو كل ع لوك وقضايا االنضباط الصفي بش ي  . داب الس ة الصفية الت ادة البيئ ون ع ة يحب فالطلب

ة         .تتصف بالقابلية للتنبؤ وبالتنظيم ر القابل ة وغي ر المنظم إن المواقف غي ك ف وعلى العكس من ذل
  .ق عند الطلبةللتنبؤ تزيد من مستوى القل

ما أبرز مجاالت السلوآات غير المرغوبة لدى : أما فيما يتعلق بنتائج السؤال الثاني
فقد أظهرت نتائج الدراسة أن أبرز  أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر الطلبة أنفسهم؟

مجاالت السلوآات غير المرغوب فيها لدى أعضاء هيئة التدريس آما يدرآها الطلبة آانت في 
التقويم، ومجال عالقة الطلبة مع أعضاء هيئة التدريس، ومجال إثارة الدافعية ومجال إدارة  مجال

  .التواليالصف وتنظيمه على 

يمارسها أعضاء هيئة  ة التيأما في مجال التقويم فقد آانت أآثر السلوآات غير المرغوب
، قسوة المتحاناتطريقة واحدة في أسئلة االترآيز على : التدريس من وجهة نظر الطلبة هي

التعامل مع الطلبة أثناء االمتحان، تدخل المحسوبية والواسطة في العالمات، عدم العدالة في 
قصد التعجيز وعدم تقديم معلومات آافية عن بوضع أسئلة االمتحان، صعوبة أسئلة االمتحان 

ة التدريس للمهارات االمتحان مرتبة ترتيبًا تنازليًا، ويعزو الباحثان ذلك إلى افتقار أعضاء هيئ
والكفايات الالزمة للتقويم التربوي، وعدم التأهيل المناسب ألعضاء الهيئة التدريسية، إذ يشكل 

  .موضوع التقويم التربوي عنصرًا هامًا وأساسيًا في العملية التدريسية

قد تعزى إلى اعتقاد عضو هيئة التدريس أن مسؤولية االمتحانات وما يترتب عليها من و
ج ترتبط به وليست من مسؤولية الطلبة إبداء أية وجهة النظر في طريقة إعداد االختبارات أو نتائ

وتتفق نتائج الدراسة الحالية مع ما أشارت إليه نتائج وبحوث  .تحديد العالمات وتفسيرها
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التي آشفت نتائجها أن أآثر ) Miley, Gonsalves, 2003(ودراسات سابقة مثل دراسة 
تضايق الطلبة من أعضاء هيئة التدريس غياب العدالة في إعطاء العالمات، السلوآات التي 

التي بينت أن أآثر السلوآات التي يمارسها أعضاء هيئة التدريس ) Malikow, 2007(ودراسة 
وتغضب الطلبة عدم الدقة في تحديد المادة لالمتحان، وعدم انسجام أسئلة االمتحانات مع محتوى 

التي أظهرت نتائجها أن عدم وضوح اإلجراءات ) Murray, 2000(اسة ودر. المادة الدراسية
والمعايير المستخدمة في تقويم الطلبة، وغياب العدالة في إعطاء العالمات، من بين السلوآات 

  .ئة التدريس وتسبب إزعاجًا للطلبةالتي يمارسها عضو هي

دراسة أن أبرز السلوآات وفي مجال العالقة مع أعضاء هيئة التدريس، فقد أظهرت نتائج ال
عدم  :مرتبة على النحو اآلتيغير المرغوب فيها لدى أعضاء هيئة التدريس آانت آالتالي 

االهتمام بالمشاآل االجتماعية والنفسية للطلبة، والتعامل أحيانًا بقسوة مع الطلبة، والنقد الجارح 
الخوف من التعامل معه، لبعض الطلبة عند قيامهم بسلوك ما، وصعوبة التعامل مع المدرس و

وقد يعزى ذلك إلى أن اجعته بشأن العالمات أو الغياب، وعدم سماع المدرس للطلبة عند مر
العالقة بين عضو هيئة التدريس والطالب ال تقوم بطريقة عفوية، بل ال بد لها من تخطيط 

ريس من سمات مقصود بين أقطابها، ويتوقف نجاح هذه العالقة على ما يتمتع به عضو هيئة التد
والتزامه بمعايير السلوك  وخصائص شخصية، وعلى ما يتمتع به الطالب من خصائص إيجابية،

وقد تعزى إلى ما يتوقعه آل منهما من اآلخر، فعضو هيئة التدريس . المرغوب فيه وقواعده
لطلبة لتعلم، وابايتوقع من الطالب يقوم بسلوآات ناضجة ومرغوب فيها وأن يظهر ميًال واهتمامًا 

 .يتوقعون أن عضو هيئة التدريس يجب عليه أن يعاملهم باحترام، ويبدئ تعاطفًا مع مشاآلهم
 ,MacDonald& Behling(وتتفق نتائج هذه الدراسة مع نتائج بعض الدراسات السابقة 

1990; Levy & peters, 2002 ( هي أآثر السمات أهمية  التواصلالتي أظهرت أن مهارات
التي أشارت ) Malikow, 2007(ودراسة  ،الفعال من وجهة نظر الطلبةبالنسبة للمدرس 

نتائجها أن من أآثر السلوآات التي يمارسها عضو هيئة التدريس وتغضب الطلبة إشعار الطلبة 
التي أظهرت أن ) Murray, 2000(بالنقص عندما يوجه إليهم أسئلة أثناء المحاضرة، ودراسة 

لبة من عضو هيئة التدريس صعوبة الوصول إليه والتعامل من بين السلوآات التي تزعج الط
أن من بين السلوآات ) Walsh & Maffie, 1994( دراسة إليه تآما تتفق مع ما توصل. معه

التي يرغب الطلبة أن يمارسها أعضاء هيئة التدريس تكمن في معاملتهم بعدالة وآأصدقاء، 
اء التحية على الطلبة أثناء مقابلتهم خارج وإمكانية التواصل معهم قبل وبعد المحاضرة، وإلق

  .الصف الدراسي

لدى أعضاء هيئة  ةوفي مجال الدافعية أظهرت نتائج الدراسة أن السلوآات غير المرغوب
عدم القدرة على جعل جو المحاضرة : يس آما يدرآها الطلبة آانت مرتبة على النحو اآلتيالتدر

باه الطلبة وتشويقهم للدرس، وعدم مراعاة الفروق الفردية ، وعدم القدرة على شد انتوشائقًاممتعًا 
بين الطلبة، وإشعار الطلبة بعدم تحمل المسؤولية وعدم االآتراث، وقلة استخدام المعززات مع 

  .الطلبة
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مية لوقد يعزى ذلك لعدم إدراك آثير من أعضاء هيئة التدريس وخصوصًا في الكليات الع
عليم وتنمية التفكير لدى الطلبة، وقناعة أعضاء هيئة التدريس حول دور هذه السمة في عملية الت

باإلضافة إلى اعتقاد بعض  ،بضرورة الترآيز على تعليم محتوى المادة الدراسية في المحاضرة
أعضاء هيئة التدريس أن ممارسة مثل هذه السلوآات ليس له عالقة بفاعليته التدريسية، وهذا ما 

من أعضاء  ًاأن آثيرمن ) Cranton and Hillgartner, 1981(أشارت إليه نتائج دراسة 
ارة الدافعية والتقليل من الملل داخل ثهيئة التدريس يعتقدون أن طرح النكات الموجهه الست

الصف الدراسي سلوآا ليس لها عالقة بفعاليتهم التدريسية، آما أشارت نتائج دراسة 
)Morgann, & Korschgen, 2001 ( ت التدريسية التي يقوم عضو من النشاطا% ٨١أن

  آما تتفق مع نتائج دراسة  ،هيئة التدريس ترآز على محتوى المادة التعليمية
)Tam et al., 2009 ( التي أظهرت نتائجها أن أفضل أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر

 ارةثالطلبة يقومون بتوظيف استراتيجيات تدريسيه ترآز على مشارآة الطلبة في التعلم واست
التي بينت أن أفضل المساقات التي درسها الطلبة  )Levy, Petes, 2002(دافعيتهم، ودراسة 

، وعضو هيئة التدريس يتصف ًاحسب تصوراتهم آانت فيها البيئة الصفية مريحة ومحتواها ممتع
للموضوع الذي يدرسه، ويستخدم طرق تدريس متنوعة، آما  والحماسبالدفء والدعابة، 
أن مجال استثارة دافعية ) Witcher, Onwuegbuzi, Minor, 2001(سة أشارت نتائج درا

  .سب تصورات الطلبةالطلبة للتعلم من الكفايات التي يتصف بها عضو هيئة التدريس الفعال ح

غير  أما مجال إدارة الصف وتنظيمه، فقد أشارت نتائج الدراسة أن أآثر السلوآات
سلوك التشدد في الحضور : هي وعلى الترتيب يسالتي يمارسها أعضاء هيئة التدر المرغوبة

والغياب وعدم قبول أعذار الطلبة، وعدم سماح المدرس للطلبة بدخول المحاضرة بعد دخوله، 
وعدم مالءمة الساعات المكتبية للمدرس مع أوقات الطلبة، وعدم توفير المناخ التعليمي المريح 

الجلوس داخل الصف حسب دة الزائدة، وللطلبة، وإبراز أسلوب السيطرة داخل القاعة والش
  .األرقام

بالمسؤولية بتطبيق  ، وشعورهموقد عزى الباحثان ذلك إلى جدية أعضاء هيئة التدريس
القوانين والتعليمات على الطلبة الذين يخالفون تلك التعليمات، وقد يعود العتقادهم أن عدم 

م داخل قاعة المحاضرة مما قد يعيق ممارسة مثل هذه السلوآات، قد تؤدي إلى اإلخالل بالنظا
تنفيذ العملية التدريسية واالنتقاص من قدرتهم في ضبط الصف وإدارته، آما قد يساعد الطلبة 
على أن يكونوا أآثر جدية والتزامًا بالقوانين والتعليمات، آما قد يعزى ذلك إلى زيادة عدد الطلبة 

إضافي يبذله أعضاء هيئة التدريس  داخل قاعة المحاضرة وما يترتب عليه من عبء وجهد
أن ) Murray, 2002(توصلت دراسة فقد . للحفاظ على الهدوء والنظام داخل القاعة الدراسية

أعضاء هيئة التدريس لديهم تصور خاطئ حول تصورات الطلبة لعضو هيئة التدريس والتعليم 
يتوقع أعضاء هيئة التدريس أن الفعال، فالطلبة بحاجة إلى االحترام والعدالة من مدرسيهم، بينما 

  وأآدت دراسة . الطلبة يتوقعون منهم المحافظة على النظام داخل قاعة المحاضرة
)Miley & Gonsalves, 2003 (ئة أن من أآثر السلوآات التي تضايق الطلبة من أعضاء هي

  . التدريس سياسة الحضور والغياب
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آات غير المرغوبة باختالف جنس هل تختلف مجاالت السلو: أما نتائج السؤال الثالث
فقد بينت الدراسة وجود فروق دالة إحصائيًا  الطالب وتخصصه األآاديمي ومستواه الدراسي؟

في مجال طريقة التدريس تعزى لمتغير الكلية ولصالح الكليات العلمية، ومتغير المستوى 
لسنة الثالثة، وقد يعزى ذلك الدراسي ولصالح السنة الرابعة، وبين السنة األولى والثانية ولصالح ا

إلى معرفة طرق واستراتيجيات التدريس في الكليات العلمية إلى افتقار أعضاء هيئة التدريس 
 وذلك لضعف تأهيلهم التربوي في هذا المجال ،الحديثة وأثرها على عملية التعلم لدى الطلبة

ت لصالح الطلبة في مستوى آما جاء. بالمقارنة مع أعضاء هيئة التدريس في الكليات اإلنسانية
طرق لاإليجابية  واآتشافهم لآلثاروخبراتهم التعليمية  تنمية معارفهم السنة الثالثة والرابعة، بسبب

، باإلضافة إلى التدريس التي يستخدمها أعضاء هيئة التدريس في تسهيل عملية التعلم لدى الطلبة
  .آلياتهم في آفاياتهم التدريسيةأصبحوا أآثر معرفة بخصائص أعضاء هيئة التدريس و أنهم

التي أظهرت نتائجها ) Levy and Peters, 2002(وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة 
أن أفضل المساقات التي درسها الطلبة حسب وجهة نظرهم استخدم فيها أعضاء هيئة التدريس 

أن التي أشارت ) Perlman & McCann, 1998(أساليب وطرق تدريس متنوعة ودراسة 
أآثر السلوآات التي يمارسها أعضاء هيئة التدريس وتزعج الطلبة تكمن في عدم تنظيمهم 

يتكلمون بسرعة أثناء المحاضرة، ويكون آالمهم على وتيرة واحدة، ووتخطيطهم للمحاضرة، 
التي بينت نتائجها أن أهم خصائص ) Xiao & zhu, 2003(شارت إليه دراسة أ ما آما تتفق مع

من األمثلة ذات العالقة  ًاآبير ًااستخدامهم عدد ،لتدريس التي يفضلها الطلبةأعضاء هيئة ا
مما يساعد على الفهم بمحتوى الموضوع الذي يدرسه، وطريقة المناقشة أثناء المحاضرة 
  .واالستيعاب وتوضيح العالقة بين الجانب النظري والجانب العملي للمادة

ة التدريس، فقد أظهرت النتائج وجود أما في مجال الخصائص الشخصية ألعضاء هيئ
من الطلبة الجامعيين  ًاوقد يعزى ذلك إلى أن آثير ،فروق على متغير الجنس لصالح الذآور

ما يتمتع به بينظرون إلى عضو هيئة التدريس آنموذج وعلى درجة عالية من النضج السلوآي 
وغير متزنًا انفعاليًا  فالطلبة يتوقعون من عضو هيئة التدريس أن يكون. من خصائص شخصية

وأن هذه  ،بنفسه، واالنسجام بين أقواله وأفعاله، ويتصف بالمرونة، وتفتح الذهن متكبر ومفتخر
  .الدراسي موتحصيله ةلبالطجابيًا على تعلم الممارسات التي يقوم بها تنعكس إي

التي أظهرت أن ) Miley& Gonsalves, 2003(وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة 
آثر السلوآات التي تزعج الطلبة من أعضاء هيئة التدريس سلوك االستهانة واالستخفاف أ

 الخصائصا أن مأشارت نتائجه اللتين) Morrill, 1980; Singer, 1996(ودراسة  ،بالطلبة
  .الشخصية للمدرس من أهم العوامل التي تؤثر على تقييم الطلبة لفاعلية أعضاء هيئة التدريس

أن السلوآات التي تزعج الطلبة ويمارسها أعضاء ) Murray, 2000(ة آما توصلت دراس
 ,.Tam et al(هيئة التدريس سلوك التكبر وعدم احترام الطلبة، وآذلك أظهرت نتائج دراسة 

الطلبة هم الذين يلقون المواعظ  من وجهة نظرأن أسوأ أعضاء هيئة التدريس ) 2009
   .واإلرشادات على الطلبة بشكل متكرر
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مجال العالقة مع أعضاء هيئة التدريس، فقد أشارت نتائج الدراسة إلى وجود فروق  وفي
ولصالح الكليات  ،وعلى متغير الكلية ،ذات داللة إحصائية على متغير الجنس لصالح الذآور

أن طلبة الكليات العلمية لديهم اهتمام وميل أآثر إلقامة عالقات مع  إلى ذلك ىالعلمية، وقد يعز
ة التدريس بسبب طبيعة محتوى المساقات ومتطلباتها من واجبات وأنشطة تعليمية، أعضاء هيئ

، مما يستدعي من الطالب أن في الكليات العلمية لمتعدد لعملية التعلم لدى الطلبةومعايير التقييم ا
يكون على اتصال مستمر مع مدرسيه، مما يحتم عليه التفاعل وإقامة عالقة معهم بهدف شرح 

بعض المهمات  نض الموضوعات الغامضة، والحصول على تغذية راجعة عوتفسير بع
وقد يكون الطلبة الذآور أآثر جرأة وثقة بأنفسهم من الطالبات في . والنشاطات المطلوبة منه

 التفاعل وإقامة عالقات مع مدرسيهم استنادًا إلى منظومة القيم والعادات التي يمتلكونها نتيجة
عية والخبرة وخصائصهم الشخصية مما يجعلهم أآثر فاعلية في إدراك التنشئة االجتمالعملية 

فقد أشارت نتائج . من الطالبات أآثر الممارسات السلوآية ألعضاء هيئة التدريس في هذا المجال
أن عملية تقييم أعضاء هيئة التدريس في إقامتهم  (Morrill, 1980; Singer, 1996)دراسة 

جنس الطالب، والمنظومة القيمية لديه وخبراته التعليمية آما عالقات مع الطلبة تعتمد على 
إلى اختالف التوقعات المترتبة على ) Chickering,& Gamson, 1991(توصلت دراسة 

العالقة على االحترام  أن تقومالعالقة بين الطلبة وأعضاء هيئة التدريس، فالطلبة يتوقعون 
أن يكون الهدف من العالقة ن إلى دريس يسعوبينما أعضاء هيئة الت ،والتعاطف مع مشاآلهم

 آما أظهرت دراسة  .، وأن تكون في خدمة العملية التعليميةًاومحدد ًاواضح
)Parr & Valerius, 1999 ( أن ما يمارسه الطلبة من سلوآات تؤثر في انطباعات مدرسيهم

ل على انتباههم عنهما، فقد يكون الهدف من محاولة الطلبة إقامة عالقات مع مدرسيهم الحصو
بطريقة غير ) العالمات(والشعور بالتقدير واالحترام أو للتأثير على عملية تقييم المدرسين لهم 

  .مباشرة

وفي مجال إثارة الدافعية، فقد أظهرت النتائج وجود فروق ذات داللة إحصائية تبعًا لمتغير 
ى طبيعة المساقات وقد يعزى ذلك إل. الكلية وآانت الفروق لصالح الكليات اإلنسانية

تجعل من الطلبة أآثر معرفة وإدراآًا بأهمية  التي والموضوعات التي تقدمها الكليات اإلنسانية
هذه السمة وعالقتها اإليجابية بعملية تعلمهم وتحصيلهم األآاديمي، مما ينعكس على تصوراتهم 

فيها أآثر من  سلوآات غير مرغوبال وقدرتهم على تمييزوتقييمهم ألعضاء هيئة التدريس 
التدريسية  يمتلكون الكفاياتآما قد تعود إلى أن أعضاء هيئة التدريس  .الطلبة في الكليات العلمية

سلوآات عملية فاعلة تسهم في إحداث  فيتوظيفها  إال أنهم ال يقومون علىفي هذا المجال 
  .محاضرةمع أعداد آبيرة من الطلبة داخل قاعة ال ، بسبب تعاملهمالتغيرات المطلوبة

 & Tam, et al., 2009; Witcher(وتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما توصلت إليه دراسة 
Onwuegbuzie & Minor, 2001 ( أن من خصائص المدرس الفعال حيث أشارت إلى

آما آشفت نتائج دراسة . توظيف استراتيجيات تدريسية تعمل على استثارة دافعية الطلبة للتعلم
)Levy & Peters, 2002 ( أن أفضل المساقات التي درسها الطلبة آانت فيها البيئة الصفية

 ويظهر ميًال واهتمامًا، ويظهر عضو هيئة التدريس االهتمام بالطلبة، ًامريحة ومحتواها ممتع
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أن ممارسات التدريس آما ) ١٩٩٩حمدي، وعثمانه، (آما أشار . لموضوع الذي يدرسهبا
في درجة رضا الطالب عن الحياة الجامعية من خالل  يدرآها طلبة الجامعة يمكن أن تؤثر

وتحديد مستوى التحصيل الذي يحققه في الجامعة وتأثيرها في  ،تأثيرها في دافعية الطالب للتعلم
  .مجمل المناخ الصفي

وفي مجال آفاءة أعضاء هيئة التدريس، فقد آشفت الدراسة عن وجود فروق ذات داللة 
ة، ووجود فروق على متغير لدراسي لصالح السنة الثالثة والرابعإحصائية على متغير المستوى ا

  .لصالح الكليات العلميةالكلية 

وقد يعزى ذلك إلى افتقار معظم أعضاء هيئة التدريس في الكليات العلمية للمهارات 
، وهذا ينسجم والكفايات الالزمة لبناء الخطط الدراسية، وعدم معرفتهم بأساليب التدريس الحديثة

، إذ أشارت إلى أن متغير أساليب التدريس )١٩٩٩( ما توصلت إليه دراسة حمدي وعثمانةمع 
آان أقوى المتغيرات المستخدمة لتفسير التباين في الرضا عن الحياة الجامعية لدى طلبة الكليات 

الممارسات التدريسية الخاطئة، مثل اإلسراع في إعطاء على ذلك يترتب  وقد، العلمية
وتقديم محتوى صوصًا مع اقتراب نهاية الفصل بحجة أن الوقت غير آافي، المحاضرات وخ

المادة الدراسية بغض النظر عن مدى فهم الطلبة واستيعابهم لها وتطبيقاتها العملية، واالنزعاج 
من أسئلة الطلبة أثناء المحاضرة، مما ينعكس على دافعية الطالب للتعلم وتحصيله الدراسي 

والطلبة في مستوى السنة الثالثة والرابعة أآثر معرفة بأعضاء . طط لهاوتحقيق األهداف المخ
هيئة التدريس في آلياتهم نتيجة خبراتهم التعليمية وتفاعلهم معهم داخل المحاضرة أو خارجها 
مما قد يؤهلهم لتحديد مدى فاعليتهم في ممارسة الكفايات التدريسية في هذا المجال أآثر من 

  .نة األولى والثانيةالطلبة في مستوى الس

أن أآثر ) MacDonald & Behling, 1990(وتتفق نتائج هذه الدراسة مع ما أشار إليه 
مها بشكل يقدتالسمات أهمية للمدرس الفعال قدرة المدرس على إثارة اهتمام الطلبة بمادته  و

لية أن عدم التخطيط والتنظيم لعم) Miley & Gonsalves, 2003(آما آشفت دراسة  ،منتظم
وأظهرت دراسة  .خمسة سلوآات تضايق الطلبة من أعضاء هيئة التدريس أآثر التدريس من بين

)Malikow, 2007 ( أن أآثر السلوآات التي يمارسها عضو هيئة التدريس وتغضب الطلبة
آثرة الواجبات والمتطلبات للمادة، وعدم استثمار وقت المحاضرة في الشرح والتفسير للمادة 

  .الدراسية

في مجال التقويم توصلت الدراسة إلى وجود فروق ذات داللة إحصائية على متغير الكلية و
نزعاج وعدم لصالح الكليات اإلنسانية، وقد يعزى ذلك إلى شعور الطلبة في الكليات اإلنسانية باال

الشعور بالرضا من الممارسات التدريسية ألعضاء هيئة التدريس للكفايات التدريسية في هذا 
فعملية التقويم للطلبة ترآز وبنسبة عالية على استخدام االختبارات التحصيلية، باإلضافة . الالمج

أن أسئلة االمتحانات غير عادلة من حيث تغطيتها للمنهاج في آثير من األحيان  إلى شعور الطلبة
تطبيق المقرر، ومن حيث مستوى صعوبة األسئلة، وعدم تهيئة البيئة الصفية المريحة للطلبة عند 

هم غير عادلة بسبب تفشي المحسوبية والواسطة، ولذا ييمتحانات، وشعور الطلبة أن عملية تقاالم



 "......السلوآات غير المرغوبة لدى أعضاء هيئة التدريس من "ــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٦٣٤

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ٢٠١٣، )٣( ٢٧المجلد ) العلوم االنسانية(مجلة جامعة النجاح لألبحاث 

القلق والتوتر  من فإن عملية التقييم تصبح بالنسبة للطلبة خبرة تعليمية غير سارة، مما يزيد
إليه نتائج  أن نتائج الدراسة الحالية تؤآد ما أشارت. بعملية التقويم واالمتحانات المرتبطين

 ;Murray,2000;  Miley & Gonsalves, 2003(دراسات سابقة في هذا المجال، فقد أشار 
Walsh& Maffei, 1994 ( أن من الممارسات التدريسية إلى تضايق الطلبة عدم عدالة

التي  )Malikow, 2007; Murray, 2000(المدرس في إعطاء العالمات للطلبة، ودراسة 
أآثر السلوآات التي يمارسها عضو هيئة التدريس وتغضب الطلبة، عدم  أن من بينت نتائجها

 ودراسة الدقة في تحديد المادة المطلوبة لالمتحان، وإعطاء امتحانات ال تنسجم مع محتوى المادة
)Tam et al., 2009 ( التي أشارت أن أسوأ أعضاء هيئة التدريس تتصف امتحاناتهم

  .بالصعوبة

تنظيمه فقد أظهرت نتائج الدراسة وجود فورق ذات داللة إحصائية أما مجال إدارة الصف و
وقد يعزى ذلك إلى أن الطالبات أآثر التزامًا وانضباطًا من . تبعًا لمتغير الجنس لصالح اإلناث

لممارسات ل يجعلهن أآثر حساسيةالطالب بتعليمات وقواعد السلوك ودافعية للتعلم، مما 
 ,.Smith et al(وتتفق نتائج هذه الدراسة مع دراسة . التدريس ية الخاطئة ألعضاء هيئةالتدريس
أن الطالبات أآثر حساسية لعملية إدارة الصف وضبطه من الطالب،  إلى التي أشارت) 1994 

 ,Murray, 2000; Perlman & McCann(آما أآدت نتائج بعض الدراسات واألبحاث 
  .لتدريسية المرغوبة لدى الطلبةأن إدارة الصف وتنظيمه من أبرز الممارسات ا) 1998

 
  التوصيات

في ضوء ما توصلت إليه الدراسة من نتائج، يوصي الباحثان بمجموعة من التوصيات التي 
واألستاذ الجامعي من ايالئها  ،ومرآز تطوير أعضاء هيئة التدريس الجدد ،البد إلدارة الجامعة

  :األهمية القصوى، ومن هذه التوصيات

الجامعي أن ينوع في أساليب تقويمه للطلبة، وينوع آذلك في أساليب  ينبغي على األستاذ .١
تدريسه، ويرآز على أهمية المشارآة الصفية، وتكليف الطلبة بوظائف أآاديمية متنوعة 

والسير استنادًا إلى الخطة الدراسية التي يجب  ،والتحضير المسبق والجيد لمادته الدراسية
  .فصل الدراسيعليه إعدادها مسبقًا في بداية ال

اع، بين أداء دوره التقليدي ضرورة تحقيق األستاذ الجامعي توازنًا معقوًال قدر المستط .٢
للمعرفة ومديرًا للصف الدراسي ومنظمًا له من جهة، وفتح قنوات االتصال اإلنساني  آناقل

 .مع طلبته، والنزول إلى عالمهم الوجداني واالجتماعي من جهة أخرى

حاضرات في الجامعة تعّرف األستاذ الجامعي والطالب على حٍد ضرورة عقد ندوات وم .٣
 .سواء بتوقعات آل منهما لدور اآلخر، مما ينعكس إيجابيًا على العالقة التربوية بينهما

أهمية لفت انتباه أعضاء هيئة التدريس في الكليات العلمية إلى أهمية العالقة التربوية بين  .٤
 .اتها اإليجابية على سير العملية التعليمية ـ التعلميةاألستاذ الجامعي والطالب، وانعكاس
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على توفير بيئة صفية مريحة لألستاذ الجامعي، وخصوصًا ضرورة أن تعمل إدارة الجامعة  .٥
في الكليات اإلنسانية، فيما يتعلق بأعداد الطلبة الكبيرة داخل الصف الدراسي، وذلك ليتسنى 

 .ي الدافعية والتقويمله القيام بمسؤولياته بشكل أمثل في مجال

ضرورة إجراء دراسات تبحث في السلوآات غير المرغوبة لدى الطلبة الجامعيين من  .٦
 - وجهة نظر أعضاء هيئة التدريس، وذلك لتحقيق فهم متعمق لمشكالت العملية التعلمية

 .التعليمية

ضرورة إجراء دراسات تبحث في السلوآات غير المرغوبة لدى عينات مشابهة لمجتمع  .٧
  . لدراسة آطلبة المدارس مثًالا

  
  واألجنبية المراجع العربية

ة   "). ٢٠٠٨( .ساري ،وسواقد .يوسف ،أبو حميدان - الصفات الواجب توافرها في عضو هيئ
 .١٠١-١٧٥ .)١( ٢٤ .مجلة جامعة دمشق. "التدريس آما يراها طلبة جامعة مؤتة

ة الج "). ١٩٩٧( .سامح ،ومحافظة .محمد ،أبو عليا - ا     مشكالت طلب ا يراه ة الهاشمية آم امع
 .٣٤٠-٣٢٩ .٤ .العلوم التربوية .دراسات ."الطلبة أنفسهم

ة   .مشكالت طلبة جامعة اليرموك "). ١٩٨٨( .رمزي ،وبلبل .شادية ،التل -  ."دراسة امبريقي
 .١٦٢-١٣٧ .٤  .سلسلة العلوم اإلنسانية .أبحاث اليرموك

سمات المميزة لعضو هيئة التدريس ال"). ٢٠١٠( .نضال ،والشريفين .عبد الناصر ،الجراح -
رات   ة  . "الفعال في جامعة اليرموك من وجهة نظر الطلبة في ضوء بعض المتغي اد مجل  اتح

 .١١٢-٨٧ .)٣( .٨.الجامعات العربية للتربية وعلم النفس

ات الشريعة في الجامعات     "). ٢٠٠٤( .إبراهيم ،والزعبي .ماجد ،الجالد - مشكالت طلبة آلي
 .١٢٤-١٠٥ .٣١.دراسات العلوم التربوية ."األردنية الرسمية

دي - ه ،حم ةو .نزي ل  "). ١٩٩٩( .صالح ،عثمان دريس وبعض العوام ات الت ة ممارس عالق
ة     اة الجامعي ة عن الحي وم   . أبحاث اليرموك   ."المتعلقة برضا طلبة الكليات العلمي سلسلة العل

 .١٥١-١٣٥ .١٥ .اإلنسانية واالجتماعية

اش - ة األدا"). ١٩٩٩( .سالمة ،طن ة نظر أعضاء هيئ ال من وجه امعي الفع ء التعليمي الج
ة     ة الحكومي ات األردني ي الجامع دريس ف وك . "الت اث اليرم انية    .أبح وم اإلنس لة العل سلس

  .٢٠٠-١٧١ .١٥ .واالجتماعية

ويم الممارسات     "). ١٩٩٠( .محمد ،وصباريني .أحمد ،عودة - رات أداء لتق ايير فق تطوير مع
 .٤٩-٢٨ .١٩.مجلة اتحاد الجامعات العربية ."يالتدريسية بالمستوى الجامع
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