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  ملخص

ى لتعّرف   لالدراسة  هذه  هدفت   ا     إل ة النج ة جامع ة      تجاهات طلب ة نحو أعضاء الهيئ ح الوطني
دل التراآمي،        ،  التدريسية من جهة، والتنبؤ بتحصيلهم الدراسي      في ضوء متغيرات الجنس، والمع

ةو ذا الغرض الكلي ق ه م، ولتحقي ي  ت اء أداة ف اتاإلبن ت تجاه ن  تكون ة م ) ٣٠(صورتها النهائي
ات ب           إذفقرة،   ، )٠.٩٤ – ٠.٦٧(ين   تم فحص مؤشرات الصدق والثبات، وتراوحت معامالت الثب

نهم       ) ٤٥٧(وتكونت عينة الدراسة من        ة م ًا وطالب ًا و  ) ٢١٩(طالب ة ) ٢٣٨(طالب ة    .طالب ولإلجاب
ن ة ع ئلة الدراس تخدام أس م اس ة   ت سب المئوي ة والن ات المعياري سابية واإلنحراف طات الح  المتوس

 إتجاهاتهمها؛ أن   وبعض اإلختبارات اإلحصائية الالمعلمية، وأسفرت الدراسة عن نتائج عديدة أ         
سية آانت             ة طلبة جامعة النجاح الوطنية نحو أعضاء الهيئة التدري ون       ،  إيجابي ة يحمل ا أن الطلب آم

ات ل إتجاه ة أق ة ألعض إيجابي سانية والمهني سمات اإلن و ال ع  اء نح ة م سية بالمقارن ة التدري  الهيئ
ة ا           نحو   تجاهاتاإل ا أعضاء الهيئ سية، و  أساليب التدريس واألدوار التي يلعبه ري    لتدري ان لمتغي آ

ؤثر              تجاهاتاإلالجنس والكلية تأثيرهما في      م ت رات فل اقي المتغي  نحو أعضاء هيئة التدريس، أما ب
ة           ،  تجاهاتاإلفي   وأوصى الباحثان عدة توصيات منها؛ ضرورة تفعيل اإلتصال بين أعضاء الهيئ

د التفاعل مع        وحث أعضاء هيئة التدريس على اإلهتمام بالجانب      التدريسية والطلبة،     اإلنساني عن
 .بفرص لتحقيق تطورهم المهنيوتزويد أعضاء الهيئة التدريسية الطلبة، 

 
Abstract 

This study aimed at exploring the attitudes of An-Najah students 
towards their faculty members on one hand and the predictions of their 
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achievement on the other due the variables of the study are gender, 
cumulative average, and type of college. To achieve this purpose the 
researchers constructed a questionnaire of (30) items. The validity 
examined, and the reliability of the questionnaire was tested using 
Cronbach -Alpha which gave result between (0.67-0.94).  The sample of 
study consisted of (457) students (219) males and (238) females.  To 
answer the study questions the researchers used means, standard 
deviations, percentile, and other non parametric statistical methods. The 
results of the study showed that the students’ attitudes towards their 
faculty members were positive while their attitudes towards human and 
professional traits were less positive. It also showed that gender and 
college type were statistically significant, but there were no significant 
differences due to other variables.  A number of recommendations were 
put forth . For instance; increasing interaction opportunity between 
students and their faculty members through workshops, providing the 
faculty members with new professional development programs.         

 
  مقدمة الدراسة وخلفيتها

 الجامعة الموضوعة  برامج أهداف تحقيق في وفعال مهم بدور التدريسية الهيئة عضو يقوم
 من ال بد لذلك الدراسية، برامجهم خصوصيات إلى التعرف على الطلبة تساعد بطريقة وتوظيفها

سية  الهيئة أعضاء يبذل نأ ة  في  التدري د  الجامع الزم  الجه صقل  ال ايتهم  ل ة، وأن  آف ذل  التعليمي  تب
  .آامل بشكل بعملهم القيام على يساعدهم بشكل وتدريبهم تأهيلهم أجل من الالزم الجهد الجامعة

ه  الذي الدور ألهمية ونظًرا ة  عضو  يلعب سية  الهيئ ة  في  التدري ة  في  الجامع ة، التعليمي  العملي
تمكن  وآي  ام  من  ي دوره  القي شكلٍ   التعليمي  ب وي ب ال،  والترب د  فع ه  من  الب من   مجموعة  امتالآ

ات  ة  الكفاي ل  التعليمي ات  مث سية،  الكفاي ة،  التدري سانية،  والتقويمي ذا  يتطلب و واإلن دا  ه  من  مزي
ام بأعدادهم  إلا اتهم،  وصقل  هتم ات  صقل  ضرورة و آفاي سية   أعضاء  آفاي ة  التدري  في  الهيئ

 ألعضاء برامج تدريب إعداد يجب أنه على التربوية الدراسات من الكثير أآدت حيث ات،الجامع
ة  سية  الهيئ ات،  في  التدري ا  الجامع ه  لم ر  من  ل ة     تطور  في  إيجابي  أث المستوى التعليمي للطلب

)Riggs, 1994.(  

 أو نحو أساتذتهم نحو آفايات بآرائهم يدلون ما نادرًا الطلبة بأن الدراسات من الكثير وتشير
 للمعلومات  مهمًا مصدرًا تعد التعلمية التعليمية العملية الطلبة في آراءف ،التعلمية التعليمية العملية

ويم  أهميةعلى ) Choppin, 1977(أآد تشوبن  فقد آذلك تقويم، أية عملية في ي  التق تم  الت  عن  ت
ستهلكون  في الواقع ألنهم الطلبة إتجاهات معرفة طريق ون  الم ة للم الحقيقي داء  مع  عرف  تحفظه  إب
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 الذين واألساتذة يدرسونها التي البرامج إتجاهأحكام على إصدار وقدرتهم لديهم النضج جانب على
  .معهم يتعاملون

ا   امز  أم ا  ) Wilhelms, 1977(ويلي د ) Opanya, 1978(واوباني زا  فق ى  رآ ة   عل أهمي
ة  ة  إتجاهات  معرف ة  في  الطلب ويم  عملي ار  التق ات  واعتب ي  عامالً  همإتجاه ة   في ًاومهم  ًاأساس  عملي
اط  على التعرف على قادر عام بشكل فالطالب التقويم، وة  نق اديمي    ق ى إووضعفه  برنامجه األآ  ل
لبيات  رامج  س ي  الب وم  الت ا   بالتعامل  يق ا وب معه ذه       وإيجابياته م جزء اصيل في ه خاصًة أن المعل

رامج،  ك إذا  الب يلة  استخدمت  وذل ة  في  المناسبة  الوس ويم،  عملي ا  وإذا التق م  م وفير  ت األجواء   ت
  .ووضوح بصراحة رأيه إلبداء الديمقراطية

د  هنالك أن فيرى) Houston, 1981(اما هوستن  ة  عدة  فوائ ة  إتجاهات  لمعرف  نحو  الطلب
رامجهم  ات  الدراسية  ب اتذتهم،  وآفاي ديهم  تنمي  فهي  أس درة  ل ى  الق ويم  عل سبهم  التق ارات  وتك  مه
ديهم   وتنمي وتعلمية تعليمية ار  ل درة  ستقصاء إلا ةمه ى  والق ر  عل د  التفكي ي  الناق ى  المبن  أسس  عل
ليمة، ويمكن   علمية ول  س ويم  نأ :الق م أ سواء  التق ك  ت ق  عن  ذل ة  طري سهم  الطلب ق    أم أنف عن طري

 أعضاء آفايات فعالية إلى التعرف منه األسمى فالهدف أخرى جهة أية أو المشرفين أو المدرسين
 يجابيةواإل السلبية الجوانب لىإ التعرف وآذلك يطبقونها التي ةالدراسي والبرامج التدريسية الهيئة
ة  على القائمين المدرسين إتجاهات وعلى الدراسي البرنامج في سية  العملي الي  التدري ز  وبالت  تعزي

سلبية،  الجوانب  ومعالجة يجابيةاإل الجوانب ذه  آل  ال ساعد  اإلجراءات  ه ى  ت ة  استمرار  عل  فعالي
 الطالب مستوى على ذلك آانأ سواء والتعلمية التعليمية العملية تكامل وتضمن الدراسي البرنامج

  .المنهاج أم المعلم أم

صدد  ذا ال ي ه دوف ي يجب أن تع ة الت م والطالب من الموضوعات المهم ين المعل ة ب  العالق
ا تحدد           ى تؤخذ بعين اإلعتبار نظرًا لكونه د مستوى إشباع الحاجات لكل طرف من                 إل  مدى بعي

راف العمل ي       أط ؤثر ف رورية وت ة وض سألة حيوي ب م م والطال ين المعل ة ب ة، فالعالق ة التعليمي ي
ا   على الثقة المتبادلة  فإذا آانت مبنية  الموقف التعليمي بشكٍل آبير،      س فإنه ة    ات ز الدافعي هم في تحفي

سهولة صيلية ب ة والتح شكالتهم األآاديمي ة م ى مواجه ساعدهم عل ذي ي ر ال ة األم دى الطلب  ،ل
دموبخاصة ون    عن ة يتبن ل الطلب دوره يجع ذا ب يهم، وه ن معلم دعم م ون وال ى الع ا يحصلون عل
م بدرجة خاصة                    إيجابية إتجاهات ًة ونحو المعل ة عام  نحو الموقف التعليمي والمؤسسة األآاديمي

(Lee, 2005).  

ا تتكون    إتجاهي أفرد ال يولد مزودًا ب فإن أي وعلى العموم   إزاء أي موضوع خارجي، وإنم
ؤثر        اهاتتجاإلهذه   ه  نتيجة إحتكاك الفرد بمواقف خارجية متباينة، ت ا، بحيث ينتهي     في ة م  بطريق

وين بعض      إلىبه األمر    سان يكتسب          تجاهات اإل تك ي       إتجاهات  الخاصة، أي أن اإلن ه الت ه من بيئت
د      ي تحدي سًا ف ب دورًا رئي رد تلع ا الف ي إليه ي ينتم ات الت ات والثقاف ا أن الجماع ا، آم يش فيه يع

  ).١٩٩٤موسى، (ه إتجاهات
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ّرف  اتاإلوتع ان   تجاه دم مورج د ق دة، وق اٍت ع الي ) Morgan( تعريف ف الت إن : "التعري
اهاإل ة تج صرف بطريق ًا ألن نت ل نزوع ن  ا يمث ة م ا أو مجموع خص م اه ش ة تج ة ثابت نفعالي

  ).١٧٢، ص٢٠٠١الزعبي، " (األشخاص أو تجاه شيء ما أو مجموعة من األشياء

ي عصبي   تجاهأن اإل(Allport) ويرى ألبورت   النفسي يمكن تعريفه بأنه حالة إستعداد عقل
ه             ل توجي ا يكف ة            اعند الفرد تنظمها خبراته السابقة بم ضمنها البيئ ي تت رات الت ستجاباته نحو المثي

  ).١٩٩٢عمر، (التي يعيش فيها 

ر                 فيرى) ٢٠٠٠(أما زهران    ين المثي ع ب امن أو متوسط يق  بأنها تكوين فرضي، أو متغير آ
و  االو تجابة وه تعلم    اس صبي م ي ع ؤ عقل سي أو تهي تعداد نف ة لإلس تجابات الموجب سالبة  س أو ال
رفض ( ول أو ال ي       ) القب ة الت ي البيئ ة ف ف جدلي وعات أو مواق ياء أو موض خاص أو أش و أش نح

  .تستثيرها هذه اإلستجابة

ة و     تجاهلإلو ة         ا النفسي مكونات؛ معرفي ات المعرفي ا المكون لوآية، أم ة وس شير     :نفعالي فهي ت
ذه         إلى  المعتقدات واآلراء واألفكار التي يعتنقها الفرد حول موضوع أو شخص معين، وتتضمن ه

ات   ا المكون ة، أم وعات المختلف ول الموض رد ح صدرها الف ي ي ام الت ض األحك دات بع المعتق
ه يت                  اإلنفعالية ا فإن رًة م دًا أو فك رد معتق رافق مع     فهي ترتبط بالمكونات المعرفية فعندما يعتنق الف

ي     إيجابية قد تكون سلبية أو      اإلنفعاليةستجابة  نفعاالت، وعليه فإن اال   اذلك مشاعر و    تبعًا للفكرة الت
ا                            ده وبم ذي إعتق اه الموضوع ال ة تج سلك سلوآاٍت معين رد سي إن الف ك ف ال ذل رد، وحي يحملها الف

  ).٢٠٠١الشخص، (نفعاالته وعواطفه، وهذا ما يسمى بالمكونات السلوآية  ايتناسب مع

اتولإل سلوك، و    تجاه ق ال دد طري ي تح دة، فه ائف ع سية وظ ي النف رد ه ل الف يحس   تجع
، وتزوده بالقدرة على التكيف في المواقف          حوله موضوعاتالويدرك ويفكر بطريقة محددة إزاء      

ات سوية          شاء عالق ا، وإن ة   تجاهات اإل، فمع اآلخرين  المتعددة التي يواجهه ات الدافع نظم العملي   ت
ةاإلنفعاو ةلي رد        واإلدراآي ين الف ة ب ورة العالق ور وتوضح ص ي تبل سلوآية، وه ة وال والمعرفي

ق،           تجاهات أن لإل ) Katz(جتماعي، ويفترض آاتز    إلوعالمه ا  ع وظائف أساسية هي؛ التواف  أرب
  ).McKnight & Sutton, 1994(والدفاع عن األنا، والتعبير القيمي، والمعرفة 

راد      تجاهاتاإليعة  في طب ر الجماعات المرجعية    وتؤث ة      ف التي يحملها األف ة المراهق في مرحل
راد  إتجاهات والرشد فقد وجدت الكثير من الدراسات أن          شكّلها    األف ران   تحددها وت جماعات األق

د توصل نيوآمب   ة، وق ات المرجعي ى) New Comb(وضغوط الجماع ات أن إل ة إتجاه  طلب
ة      تإتجاهاالجامعة الجدد تكون متأثرة بوالديهم ولكن        ة والنهائي سنوات المتقدم  طلبة الجامعة في ال

لبيًا       أقرانهمإتجاهات وتتأثر ب  والديهمإتجاهاتتختلف تمامًا عن  رد يقف س ك أن الف ي ذل ، وال يعن
ذلك      تجاهاتفي تلقيه لإل   ه                وتبنيها، بل نجده آ ه وقيم ا يتناسب مع خبرات ك بم دعًا في ذل ًا مب خّلاق

  ).٢٠٠٢عبد الباقي ، (وسماته الشخصية 

ار  وتس وأش ى) Coats, 2000(آ ات أن إل اءة    إتجاه ددها آف يهم يح و مدرس ة نح  الطلب
ذه                ي تحدد ه ذلك   تجاهات اإلالمدرسين ومهارات التدريس التي يمتلكونها، ومن بين العوامل الت  آ
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ال        ، غزارة المعرفة والمعلومات لدى المعلم، وحماسته وامتالآه مهارات اإلتصال والتواصل الفع
  .اآلخرين واإلهتمام بهم وتمتعه بحس الفكاهة والدعابةوتقبل 

ة    ذه الدراس تتناول ه ه س اتوعلي ة      إتجاه ضاء هيئ و أع ة نح اح الوطني ة النج ة جامع  طلب
 محاولة إلىالتدريس، والكشف عن أثر بعض المتغيرات الديمغرافية في ذلك، آما تسعى الدراسة            

  .هم نحو أعضاء هيئة التدريسإتجاهاتمعرفة التنبؤ بالتحصيل الدراسي لطلبة الجامعة في ضوء 
  

  الدراسات السابقة

ا  ى  أم ة  الدراسات  مستوى  عل د  الميداني م  فق د  إجراء  ت ي  الدراسات  من  العدي ا  الت ة   له عالق
ة    إقتصرولكن البحث بشكٍل مباشر أو غير مباشر،  بموضوع دارس المرحل ة م  معظمها على طلب

اءات    إلىابقة سعت   األساسية والثانوية، أو أن الدراسات الس      يم آف ى         تقي راز معن ين، دون إب  المعلم
سابقة                    ومضمونه    النفسي تجاهاإل ، لذا عانى موضوع الدراسة الحالي من نقص في الدراسات ال

ة بموضوع الدراسة                      ي آانت ذات عالق ا الدراسات الت ة، أم خاصًة على صعيد الدراسات العربي
  :الحالية فهي آما يلي

ى  إبدراسة هدفت التعرف    ) Stayrook & Majer, 1973(ر آل من ستيروك وميجقام  ل
دريس في             إتجاهات ى         إحدى  الطلبة الهنود نحو مساعدي البحث والت ك عل ة وذل  الجامعات الهندي

ًا          وطالبة  طالب  ) ١٠١(عينة بلغ حجمها     ون عموم ة يحمل  إتجاهات وأشارت النتائج أن أفراد العين
دريس    إيجابية ا  نحو مساعدي البحث والت ن    أشارت الدراسة   ، آم ات يحمل ى أن الطالب  إتجاهات  إل
  .الطالبب نحو مساعدي البحث والتدريس مقارنة إيجابيةاآثر 

انلون    وبيس وه ن ت ل م ا آ ة اجراه ي دراس دف ) Tobias & Hanlon, 1975(وف به
دريس     تجاهات أآثر العوامل المحددة إل    إلىالتعرف   ة الت ة     الطلبة نحو أعضاء هيئ ى عين ك عل  وذل
ن طل ف          م ف خل ي تق ل الت ر العوام ّين أن أآث ورك، تب ي نيوي ة ف ات األمريكي دى الجامع ة إح ب
ذه              إتجاهات ة ه ى اختالف طبيع ي         تجاهات اإل الطلبة نحو مدرسيهم عل دريس الت ارات الت  هو مه

ين   اط ب غ معامل اإلرتب م، وبل ا المعل اتيمتلكه دريس ودرجة إتجاه ة الت ة نحو أعضاء هيئ  الطلب
   ).٠.٧٢(تي يمتلكونها مهارات التدريس ال

رى  ليت وأج دفت  ) Haslett, 1975(هاس ة ه ن دراس شف ع ات الك و  ال إتجاه ة نح طلب
ة         الجامعات تحصيل في احدى     الالمعلمين في ضوء متغيري الجنس و      ى عين ك عل ة، وذل  األمريكي

نهم      ًاطالب) ٦٦٧(بلغ حجمها    ة م ة        ) ٣٨٥( و ًاطالب ) ٢٨٢( وطالب ة، وبّينت الدراسة أن الطلب  طالب
نخفض آانت  اتهم إذوي التحصيل الدراسي الم لتج ة أق  من نظرائهم من ذوي التحصيل إيجابي

ة  أآثر   تجاهاتاإلالمرتفع، بينما آانت     ة       إيجابي ات مقارن دى الطالب ين ل نظرائهن من   ب نحو المعلم
  .الطلبة الذآور

ري      ونس والعم ن ي ل م رى آ ّرف   ) ١٩٩٤(وأج دفت التع ة ه ى إدراس اتل ة إتجاه  طلب
ك        الدرا سية، وذل سات العليا في الجامعة األردنية نحو اإلتصال األآاديمي مع أعضاء الهيئة التدري
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رات          لدى   ام، في ضوء متغي أبعاد اإلتصال األآاديمي المتمثل بالعدالة، واإلحترام، والثقة واإلهتم
من  ) %١٠(طالبًا أي ما نسبته     ) ٢٧٥(الكلية والجنس والمؤهل العلمي، وبلغ حجم عينة الدراسة         

ة                ات العلمي طلبة الدراسات العليا في مستوى الدبلوم والماجستير، وأظهرت الدراسة أن طلبة الكلي
ا        نحو اإلتصال األآاديمي وأبعاده مع أع      إيجابية أآثر   إتجاهاتيمتلكون   سية، أم ة التدري ضاء الهيئ
  . الجنس والمؤهل فلم يؤثرا في ذلكمتغيرا

ى هدفت التعرف ) Baslanti, 2008(وفي دراسة أجراها باسلنتي  ة   إل ى  األسباب المؤدي  إل
اديمي  ة األآ دني تحصيل الطلب ى الت ن رغم عل اييس  م ى مق ة عل ات مرتفع ى درج حصولهم عل

ة، إذ أظهرت الدراسة أن من               ًاطالب) ٣٠(اإلبداع، وذلك على      وطالبة في إحدى الجامعات الترآي
ة  ل المؤدي م العوام ىأه ة ه إل راد العين صيل أف دني تح اتو  ت و إتجاه يهم ونح و مدرس هم نح

ّين أن        ث تب ا، حي ون فيه ي يدرس اتهم الت صاتهم وآلي ون    %) ٦٠(تخص ة يحمل راد العين ن أف م
سبته               إتجاهات ا ن ا أشار م يهم، بينم ون         %) ١٣( سلبية نحو مدرس م يحمل ة انه  إتجاهات من العين

  .سلبية نحو موضوعات الدروس التي يتعلمونها
  

  سئلتها وأمشكلة الدراسة

ة              ل ويين بصورة دائم ين والترب ق المعلم ا يقل ة،      هو   عل م موضوع التحصيل الدراسي للطلب
اليبه      ات التي تعكس أداء المعلم وآفاءته     فالتحصيل الدراسي يعد من أهم المؤشر       ومدى مناسبة أس

التدريسية ومدى تحقق األهداف التربوية آذلك، وهناك آثير من النظريات النفسية والتربوية التي             
ه                ربطت  ما بين حب المعلم والتحصيل الدراسي للطالب، على اعتبار أن حب الطالب للمعلم وتبني

راسي، ولعل     ارتفاع مستويات الدافعية نحو النجاح واإلنجاز الد        إلى نحوه تؤدي    إيجابية إتجاهات
ر من الدراسات،           آ ساسية والثانوية س المرحلة األ  مدارهذا يبدو واضحًا في      ه الكثي ا أشارت إلي  م

ا   ي هدفت   ) Ryan, Fleming & Maina, 2003(آدراسة آل من ريان وفليمنج وماين ى الت  إل
 طلبة المدارس المتوسطة في احدى الواليات األمريكية نحو معلمي مادة الفيزياء،            إتجاهاتتحديد  

رق، وأوضح    نس والع ري الج ي ضوء متغي يهم،   %) ٨٠(ف ون معلم م يحب ة أنه راد العين ن أف م
ة  إلى التي هدفت ) Sabel & Anne, 2006(بل وآني ودراسة آل من سا ة  إتجاهات معرف  الطلب

ى مدى      نحو البيئة المدرسية والمعلمين وذلك بالمقارنة مع نتائج دراسات استهدفت نفس السمة عل
ي       ًاعام) ٣٥( سادس ف صف ال ة ال ن طلب ة م د عين ذا عن ع    ) ٣٠(، وه سويد بواق ي ال ة ف مدرس
ة، إذ بّينًاطالب) ١٦٩٥( ة أن  وطالب اتت الدراس ة   إتجاه ت مرتفع يهم آان و معلم ة نح  الطلب
  .، بينما في الماضي آانت سلبية وفي أحسن األحوال آانت متوسطةإيجابيةو

ة        و د هذا األمر ال يمكن حسمه بثق ين        التحدث  عن ة ب ة     نحو    تجاهات اإل عن العالق عضو هيئ
دريس امعي، نالت يم الج ة التعل ي مرحل ة ف سؤوليات  والتحصيل الدراسي للطلب رًا ألختالف الم ظ

ا آل من          دريس    واألدوار التي يلعبه ة الت يم الجامعي،      عضو هيئ ة التعل د   والطالب في مرحل وعن
سابقة اهتمت           األدب التربوي الخاص بموضوع الدراسة       إلىالرجوع   ّين أن معظم الدراسات ال تب

ة ا              إتجاهاتب دى طلب ذلك ل دٍر       طلبة المدارس نحو المعلم، ولم يتم اإلهتمام ب ة إال بق ة الجامع لمرحل
ين    ضئيل،  ة ب ى العالق ضوء عل ن ال دًا م ي مزي ة أن تلق ذه الدراس اول ه ذا تح اتاإلل و تجاه  نح
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سية   ة التدري يأعضاء الهيئ امعيين، وع والتحصيل الدراس ة الج ن الطلب ة م ذه   لعين اءت ه ه ج لي
  : األسئلة التاليةالدراسة آي تجيب عن

 ؟ فيهاوطنية نحو أعضاء الهيئة التدريسية طلبة جامعة النجاح الإتجاهات ما .١

اختالف          إتجاهات تختلف   هل .٢ سية ب ة التدري ة نحو أعضاء الهيئ ة النجاح الوطني ة جامع  طلب
 ؟جنس، والمعدل التراآمي، والكليةمتغيرات؛ ال

أ  .٣ ل تتنب اته ة إتجاه سية  طلب ة التدري و أعضاء الهيئ ة نح اح الوطني ة النج  بتحصيلهم جامع
 ؟الدراسي

  
  لدراسةا أهمية

  :يةاآلت لألسباب أهميتها الدراسة هذه تستمد

اءات   وتطوير  تحسين  في تساعد واقعية نتائج تقديم في تساعد أن يمكن .١ ة آف سية  الهيئ  التدري
نعكس  بحيث  جامعة النجاح الوطنية في ك  ي ًا   إذل ى يجاب ة  أعضاء  عل سية  الهيئ ى  التدري  وعل

  .سواء حد على الطلبة

د  .٢ د  ق ا المسؤ  نتائج تفي ات،  في  ولينه م  الجامع شكل  إلطالعه ى  واضح  ب اءات  عل  أعضاء  آف
لبية  التدريسية الهيئة ة إيجا أو سواء أآانت س ة         بي رامج تدريبي ر ب ا عب ى الرقي به والعمل عل

 .ودورات متخصصة في مهارات التدريس واإلتصال الفّعال

دل التراآم   أثر متغيرات الجنس،    إلىيتوقع من خالل نتائج الدراسة التعرف        .٣ وع   والمع ي، ون
ة  ي الكلي اتف ؤ     إتجاه سية، والتنب ة التدري ضاء الهيئ و أع ة نح اح الوطني ة النج ة جامع  طلب

 .بتحصيلهم الدراسي آذلك
  

   الدراسةمصطلحات

ة                  تجاهات اإلتعّرف   :تجاهاتاإل ا الطالب أو الطالب ي يحصل عليه ا الدرجة الت ًا بأنه  إجرائي
 . المعد خصيصًا لهذه الدراسةتجاهاتاإلعلى مقياس 

شأ     وهو إمكانية إنطباق قانون أو قاعدة عامة م     : التنبؤ ي ن ر الت ت عينة في مواقف أخرى غي
ا       فيها أصًال، وتصور النتائج التي يمكن أن تترتب على استخدامنا المعلومات التي تم التوصل إليه
ق من   ستطيع التحق دة ال ن ة جدي راض وجود عالق ى أساس افت وم عل دة، وهو يق في مواقف جدي

  ).١٩٩٦عويضة، (ا فعًال بناء على معلوماتنا السابقة وحدها وجوده

 في هذه الدراسة على أنه تقدير او تخمين التحصيل الدراسي للطالب            ويعرف التنبؤ إجرائيأ  
اس                 ى مقي ا عل ه أو درجته سية،         تجاهات اإلأو الطالبة من خالل درجت ة التدري  نحو أعضاء الهيئ
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ة     ة العالق دد طبيع ة تح روج بمعادل ين والخ اتاإلب ستقل  (تجاه ر م ي  ) متغي صيل الدراس والتح
  ).داللة نموذج التنبؤ أو اإلنحدار(، وآشف مدى اعتمادنا وثقتنا بهذا التقدير )متغير تابع(

شير :التحصيل الدراسي و ي ى وه ي   إل ة ف داف تعليمي ن أه ة م ب أو الطالب زه الطال ا أنج  م
ه ب    رة التحاق الل فت ها خ ي درس ة الت ساقات الجامعي ي   الم دل التراآم ه بالمع ر عن ة، ويعّب الجامع

اريخ إجراء           ى ت ك حت ا وذل ساقات جميعه ي الم ة ف ا الطالب أو الطالب ي حصل عليه للعالمات الت
     ). ٢٠٠٦العلي وسحلول، (الدراسة الحالية 

  
  محددات الدراسة

  ة دود الزماني ي     : الح ة الت الفترة الزمني ة ب ذه الدراس دد ه تتتح اأجري صل  ، فيه ي الف  وه
  ). ٢٠٠٩/٢٠١٠(لدراسي األول من العام ا

  ة           ،تتحدد هذه الدراسة بمكان إجرائها    : الحدود المكانية ة في مدين وهو جامعة النجاح الوطني
  .نابلس في فلسطين

  ة عشوائية      ، عليه أجريتتتحدد هذه الدراسة بالمجتمع الذي      : الحدود البشرية ى عين  وهو عل
ن    ة م اح الوطني ة النج ة جامع ن طلب ة م ستويات   طبقي ات والم ف الكي ي مختل سين، وف الجن

  .الدراسية

   و    هذه الدراسة من خالل      تحددتآما ا، ون ا،     أداته ة المستخدمة فيه وبكل اإلجراءات   ع العين
  .األخرى المتبعة فيها

 أداتها يتحدد تعميم نتائج هذه الدراسة بمدى صدق وجدية أفراد الدراسة باإلجابة عن.  

 وثباتهاالمستخدمةة تتحدد هذه الدراسة بصدق األدا .  
  

  وعينتهامجتمع الدراسة 

، وذلك لمالءمته ألغراض الدراسة الحالية، وتكّون مجتمع الدراسة          المسحيع المنهج   ااتبتم  
والي     ددهم ح الغ ع ات والب ف الكلي ي مختل ة ف اح الوطني ة النج ة جامع ع طلب ن جمي ) ١٩٠٠٠(م

مجتمع   في    آان عدد الطالب   ، وقد معة سلطة الحاسوب في الجا    إلىوهذا بالرجوع   ،  طالب وطالبة 
من حجم المجتمع األصلي، أما عدد الطالبات فقد   %) ٤٧(ل ما نسبته    وهذا يشكّ ) ٨٩٣٠(الدراسة  
م  ّنإ :ن القول، لذا يمك%)٥٣(ل ما نسبته   ، وهذا يشكّ  )١٠٠٧٠(آان في     التوزيع النسبي للجنس ل

ن ذا  يك ة، ل ع الدراس ي مجتم ًا ف م متكافئ ة ع ت ار عين ع   اختي ات المجتم ل طبق ة لتمثي شوائية طبقي
ذآو( اثال سبي  ) ر، واإلن ات الن وء التوزيع ي ض ن   ة، ف ة م ة الدراس ت عين ٍب ) ٥٠٠(وتكون طال

ستباناتهم للتفريغ والتحليل اإلحصائي، لذا إ وطالبة لعدم صالحية     طالبًا) ٤٣ (وطالبة، وتم استثناء  
ة    ة النهائي بحت العين نهم   ) ٤٥٧(اص ة م ًا وطالب ًا و) ٢١٩(طالب ي   ) ٢٣٨(طالب ك ف ة، وذل طالب
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، والجدول التالي يبين توزيع عينة الدراسة حسب         ٢٠٠٩/٢٠١٠الفصل الدراسي األول من العام      
  . متغيراتها المستقلة

  .توزيع عينة الدراسة حسب المتغيرات المستقلة:  )١(جدول 
 %النسبة المئوية العدد المتغيرات المستقلة
 ٤٨  ٢١٩ ذآر

 الجنس
 ٥٢ ٢٣٨ أنثى
 ٤ ٢٠  أقل و٦٥
٢١ ٩٤  ٧١-٦٦ 
٣٥ ١٥٨  ٧٧-٧٢ 
٢٢ ١٠١  ٨٣-٧٨ 
٨ ٣٧  ٨٩-٨٤ 

 ٤ ١٧  ٩٠أآثر من 

  المعدل التراآمي

  ٦  ٣٠  غير مبّين
 ٥٤ ٢٤٧  انسانية

  الكلية
 ٤٦ ٢١٠  علمية

  ١٠٠  ٤٥٧  المجموع
  

  أداة الدراسة

ة   تجاهات اإلق بمقاييس   بناء أداة الدراسة بعد اإلطالع على األدب التربوي المتعل        تم   ، وطبيع
ة،          وع الدراس ة بموض سابقة الخاص ات ال م، والدراس ب والمعل ين الطال ة ب ت أداة  العالق  وتكّون

د    إتجاهاتقياس لفقرة  ) ٥٣( اولية من    الدراسة في صورة   يهم، وق  طلبة جامعة النجاح نحو مدرس
رات األ              د صياغة فق ة من العوامل عن ي    أخذ الباحثان بعين اإلعتبار جمل ك الت د داة خاصًة تل  ُيعتق

رة              تتم ، ف تجاهاتاإلانها سترتبط بموضوع     رات بحيث تصف آل فق ذي     صياغة الفق سلوك ال ال
ه المستجيب أو        ذي   يرغب في سلوك ال ه أو  ال ذي   يتجنب سلوك ال ًال، أو تصف شعورًا      ال ه فع وم ب يق

دريس     تجاه ممارسة يقوم بها      ة الت ا يجب أن تكون ع           أعضاء هيئ ه الممارسة أو     ، أو تصورًا لم لي
ة       المشاعر، بمعنى أنه روعي عند صياغة الفقرات أن تكون ذات طبيعة ذاتية وبعضها ذات طبيع

ة،      ة عملي ة وبعضها ذات طبيع دريج ليكرت     توتم اجتماعي رات األداة وفق ت ى فق تجابة عل  اإلس
رات فق بعض ال آما آانت ، )غير متأآد، معارض، معارض بشدةموافق بشدة، موافق،  (الخماسي  

جراءات الكشف عن صدق األداة أبقى      إ واألخرى ذات صياغة سلبية، إال أن        إيجابيةذات صياغة   
سبب  ط ب سلبية فق رات ال ى الفق روق  إعل ى الكشف عن الف درتها عل ا وق امالت تمييزه اع مع رتف

رات اإل ا الفق ة، أم ين الطلب ة ب ةالفردي ى التمي يجابي درتها عل دم ق ا لع قاطها آله م اس د ت ين فق ز ب  ي
رد ذو                   هم  إتجاهات و استجابات الطلبة  شدة عن آون الف ، وبناًء على ذلك تعكس اإلستجابة موافق ب

رد ذ                   إتجاه تعكس آون الف ا اإلستجابة موافق ف اه  ا سلبي جدًا نحو أعضاء الهئية التدريسية، أم  إتج
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ل         رد يحم ون الف د آ ر متأآ تجابة غي س اس ا تعك لبي، بينم اتس تج  إتجاه ا اإلس دة، أم ابة  محاي
رد ذا          اه  بمعارض فهي تعكس آون الف ابي،   إ إتج ا يج ذا          إ أم شدة فه ذا آانت اإلستجابة معارض ب

  .عضاء هيئة التدريسأًا إيجابيًا عاليًا نحو إتجاهيعكس 
  

  صدق األداة وثباتها

سيكوميترية من                      صها ال م الكشف عن خصائ ة، ت لفحص مدى صالحية أداة الدراسية الحالي
  :ق والثبات، وذلك وفقًا لما يليخالل اإلهتمام بمؤشرات الصد

  صدق المقياس: أوًال

  :عمد الباحثان الى استخدام طريقتين للكشف عن صدق فقرات أداة الدراسة الحالية وهما

 صدق البناء  . أ

ويعّبر عنه بقدرة آل فقرة في األداة على اإلسهام في الدرجة الكلية ويعّبر عن ذلك إحصائيًا                 
ًا         بمعامل ارتباط الفقرة بالدرجة      اط وظيفي ذا اإلرتب ى ه سيد،  (الكلية لألداة بغض النظر عن معن ال

١٩٨٦.( 

ى                          وت عل ي احت ة الت اس بصورته األولي ق المقي رات من خالل تطبي وتم حساب صدق الفق
نهم    طالب  ) ١٠٠(فقرة على عينة استطالعية من طلبة جامعة النجاح بلغ حجمها           ) ٥٣( ة م وطالب
ة و) ٥٣( ار أًاطالب) ٤٧(طالب د ، وأش ى) ١٩٨١(حم اط   إل ل ارتب تخدام محك معام  ضرورة اس

ذا المحك من        د ه تم تحدي للفصل بين الفقرات التي ستبقى في األداة وتلك التي يجب أن تحذف، وي
ة،         سبة للعين سمة بالن تالك ال ي ام ه ف وب لدي دى المرغ اس أو الم داف القي ًا أله ث تبع ل الباح قب

اً         رات صدقًا بنائي د    وللحصول على أآثر الفق ان    اعتم ة الباحث امال  دالل ين       ت مع اط للفصل ب  اإلرتب
  .الفقرات

ى فقرة، األمر الذي أدى     ) ٢٣(فقرة وتم استبعاد    ) ٣٠(واستقرت األداة بعد ذلك على       اء   إل  بق
الي                   اس، والجدول الت ات المقي دوره زاد من معامل ثب ذا ب ع، وه اء المرتف الفقرات ذات صدق البن

  :رت باألداة بالدرجة الكليةيوضح ارتباط الفقرات التي استق

  .)رتباط الفقرة بالدرجة الكلية للمقياسإ (صدق البناء للفقرات:  )٢(جدول 

معامل اإلرتباط   الفقرة  الرقم
  بالدرجة الكلية

 **٠.٦١  .أرى أن مدرسي الجامعة يميزون بين الطلبة  ١
 **٠.٦٦  . هموم الطلبةإلىأنزعج من مدرسي الجامعة آونهم ال يستمعون   ٢
 **٠.٧٠  .ن وال يأخذون بآراء الطلبةأرى أن مدرسي الجامعة متسلطو  ٣
 **٠.٦٤  .أرى أن مدرسي الجامعة يعاملون الطلبة بقسوة  ٤
 **٠.٦٤  .أرى أن مدرسي الجامعة يهملون حاجات الطلبة النفسية  ٥
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 )٢(تابع جدول رقم ... 

معامل اإلرتباط   الفقرة  الرقم
  بالدرجة الكلية

 **٠.٥٥  . طريقة مدرسي الجامعة في عرض المادة التعليميةيال تعجبن  ٦
 **٠.٦١  . وغير موضوعيينظن أن مدرسي الجامعة متناقضونأ  ٧
 **٠.٥٨  .شعر بالملل بسبب ما يقوله المدرسون في المحاضراتأ  ٨
 **٠.٣٥  .عارض األفكار التي يطرحها المدرسون تجاه القضايا العامةأ  ٩
 **٠.٥٨  .تثاقًال محاضرتي مإلىأذهب   ١٠
 **٠.٥٦  .أعتقد أن مدرسي الجامعة ال يستحقون هذه الوظيفة  ١١

١٢  
ي الجام ي     أرى أن مدرس عبة ف ئلة ص ع أس دون وض ة يتعم ع

 **٠.٦٠  .متحاناتاال
 **٠.٧٥  .أنتقد مدرسي الجامعة  ١٣
 **٠.٧٦  .أرى أن عالقة المدرسين بالطلبة عالقة جافة ورسمية  ١٤
 **٠.٧٤  .لجامعة فهم ال يتحاورون مع طلبتهمأنزعج من مدرسي ا  ١٥

١٦  
س    ة ي ي الجامع د أن مدرس دى    اأعتق داع ل ل روح اإلب ي قت همون ف

 **٠.٧١  .الطلبة
 **٠.٤٣  .أشعر أن مدرسي الجامعة يتحيزون للطالبات على حساب الطالب  ١٧
 **٠.٦٦  . لتدني تحصيل الطلبةي الجامعة هم السبب الرئيسأعتقد أن مدرس  ١٨
 **٠.٧٦  . تعقيد المادة التعليميةإلىرى أن مدرسي الجامعة يلجأون أ  ١٩
 **٠.٦٣  .أؤيد استبدال مدرسين جدد بمدرسي الجامعة  ٢٠
 **٠.٦٠  .فقطالراتب مدرسي الجامعة هّم أعتقد أن   ٢١
 **٠.٤١  . مدرسي الجامعة في مكاتبهمإلىأتجنب أن أذهب   ٢٢
 **٠.٦٥  . الطلبةأرى أن مدرسي الجامعة يتعمدون إحراج  ٢٣
 **٠.٥٦  .ال أفضل النقاش مع مدرسي الجامعة  ٢٤
 **٠.٤٩  .اتعرض للمضايقة الشخصية من قبل مدرسي الجامعة  ٢٥
 **٠.٧٥  .أرى أن مدرسي الجامعة متكبرون  ٢٦
 **٠.٥٥  .اشعر باإلنزعاج لمجرد سماع اسم أحد المدرسين  ٢٧
 **٠.٥٩  .نأتجنب تسجيل مساقاتي عند آثيٍر من المدرسي  ٢٨
 **٠.٦٤  .أعتقد أن مدرسي الجامعة يفرغون غضبهم على طلبتهم دون سبب  ٢٩
 **٠.٣٦  .أشعر أن بعض مدرسي الجامعة يستهدفونني  ٣٠

  .)٠.٠١=α(دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة   **
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 الصدق العاملي  . ب

شافي      املي االستك ل الع م استخدام التحلي ة  ب) Exploratory Factor Analysis( ت طريق
ية   ات األساس ة    (Principal Components Method)المكون اور بطريق دوير المح ع ت  م

ا  وذلك على   (Varimax Method)الفاريماآس  ًاطالب ) ٤٥٧(عينة الدراسة آكل والبالغ حجمه
ائج   وذلك بهدف الكشف عن العوامل أو المجاالت التي تحتويها أداة الدراسة،           ،وطالبة وآانت النت
 : آما يلي

  .ت في التحليل العاملي اإلستكشافياشتراآيات الفقرا:  )٣ (جدول
  شتراآياتاال  رقم الفقرة  شتراآياتاال  رقم الفقرة  شتراآياتاال  رقم الفقرة

٠.٥٦  ٢١ ٠.٥٨  ١١ ٠.٦٠  ١ 
٠٠٦٥  ٢٢ ٠.٥٤  ١٢ ٠.٦٩  ٢ 
٠.٦١  ٢٣ ٠.٦٧  ١٣ ٠.٦٩  ٣ 
٠.٦٠  ٢٤ ٠.٦٤  ١٤ ٠.٥٥  ٤ 
٠.٦٤  ٢٥ ٠.٦٠  ١٥ ٠.٦٤  ٥ 
٠.٦١  ٢٦ ٠.٥٧  ١٦ ٠.٤٥  ٦ 
٠.٤٧  ٢٧ ٠.٥٥  ١٧ ٠.٤٨  ٧ 
٠.٥٥  ٢٨ ٠.٥٨  ١٨ ٠.٥٤  ٨ 
٠.٥٧  ٢٩ ٠.٦١  ١٩ ٠.٤٣  ٩ 
٠.٦٤  ٣٠ ٠.٤٨  ٢٠ ٠.٥١  ١٠ 

دوير في               :  )٤(جدول   د الت تشبعات الفقرات وقيم الجذر الكامن ونسبة التباين المفسرة للعاملين بع
  .التحليل العاملي اإلستكشافي

رقم 
 الفقرة

  العامل الخامس العامل الرابع العامل الثالث  العامل الثاني لالعامل األو

٠.٠٨ ٠.٠٢ ٠.٠٧ ٠.١٦ ٠.٧٦ ١ 
٠.١٦ ٠.٠١ ٠.٠٨ ٠.١٩ ٠.٨٠ ٢ 
٠.٠٣٢ ٠.٠٣ ٠.٣٥ ٠.٠٥ ٠.٦٩ ٣ 
٠.٢٨ ٠.٠٢ ٠.٤٧ ٠.١٢ ٠.٥٠ ٤ 
٠.٢٠ ٠.٠٦ ٠.٠٥ ٠.١٤ ٠.٧٧ ٥ 
٠.٤١ ٠.٠٨ ٠.٠٨ ٠.٣٢ ٠.٣١ ٦ 
٠.٣٨ ٠.٠٤ ٠.١١ ٠.٤٣ ٠.٣٦ ٧ 
٠.٥٢ ٠.٣٠ ٠.٠١- ٠.٢١ ٠.٣٤ ٨ 
٠.٦٦ ٠.٠٩ ٠.٢٤ ٠.٠٤- ٠.٠١ ٩ 
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 )٢(تابع جدول رقم ... 

رقم 
 الفقرة

  العامل الخامس العامل الرابع العامل الثالث  العامل الثاني العامل األول

٠.٥٧ ٠.١٣ ٠.١٢ ٠.١٨ ٠.٣١ ١٠ 
٠.٢٥ ٠.٠٣ ٠.٤٩ ٠.٤٧ ٠.٠٧ ١١ 
٠.٠٩ ٠.٢٢ ٠.٠٥- ٠.٢٧ ٠.٦١ ١٢ 
٠.١٧ ٠.٢٢ ٠.١١ ٠.٣٧ ٥٠.٦ ١٣ 
٠.٢٧ ٠.٢٩ ٠.٢٥ ٠.٣٥ ٠.٥٠ ١٤ 
٠.٢٢ ٠.٢٤ ٠.٣٦ ٠.٣٨ ٠.٤٤ ١٥ 
٠.٣٢ ٠.٢١ ٠.٢٤ ٠.٥١ ٠.٣٠ ١٦ 
٠.١٣- ٠.١٠- ٠.١٥ ٠.٦٨ ٠.١٩  ١٧ 
٠.٠٥ ٠.٢٦ ٠.٢١ ٠.٦٢ ٠.٢٩  ١٨ 
٠.١٨ ٠.٣٧ ٠.٢١ ٠.٤٣ ٠.٤٥  ١٩ 
٠.٢١ ٠.٢٣ ٠.٢١ ٠.٥٠ ٠.٢٦  ٢٠ 
٠.٢٥ ٠.٢٨ ٠.٠٣ ٠.٦٣ ٠.١٥  ٢١ 
٠.٢٤ ٠.٧٢ ٠.٠٦ ٠.١٢ ٠.٠٢-  ٢٢ 
٠.٠١- ٠.٥٩ ٠.١٨ ٠.٢٨ ٠.٤٠  ٢٣ 
٠.١٤ ٠.٦٣ ٠.٣٧ ٠.٠٦ ٠.١٩  ٢٤ 
٠.٠٧ ٠.١٧ ٠.٧٥ ٠.١٥ ٠.٠٦  ٢٥ 
٠.٠٧ ٠.٣٥ ٠.٣٣ ٠.٣٤ ٠.٥٢  ٢٦ 
٠.٢٣ ٠.١٨ ٠.٥٦ ٠.٢١ ٠.١٤  ٢٧ 
٠.٠٢- ٠.٣٥ ٠.٠٣- ٠.١٩ ٠.٦٤  ٢٨ 
٠.٠٧ ٠.٣٩ ٠.٤٩ ٠.١٤ ٠.٣٦  ٢٩ 
٠.٠٤ ٠.٠٣ ٠.٨٠ ٠.٠٩ ٠.٠٤-  ٣٠ 

  الخامس  الرابع  الثالث  الثاني  األول  العامل
  ٢.٢٤  ٢.٤٨  ٣.١٥  ٣.٤٥  ٥.٧٥ الجذر الكامن
  ٧.٤٨  ٨.٢٥  ١٠.٥١  ١١.٥٠  ١٩.١٧ نسبة التباين

ة  سبة التجميعي الن
 للتباين

٥٦.٩٠  ٤٩.٤٤  ٤١.١٨  ٣٠.٦٧  ١٩.١٧  

  :ستكشافي ما يليإليتضح من نتائج التحليل العاملي ا

ي      %) ٥٦.٩٠(األداة على خمسة عوامل فسرت مجتمعة       تشّبع جميع فقرات     اين الكل من التب
  : جذورها الكامنة أآبر من الواحد الصحيح، وهذه العوامل هيإلىللمصفوفة باإلضافة 
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ل األول امن :العام ذره الك والي ) ٥.٧٥( وج سر ح ي %) ١٩.١٧(وف اين الكل ن التب م
ى   شّبع عل صفوفة وت ي؛ ١٢للم رة ه ، )٢٨، ٢٦، ١٩، ١٥، ١٤، ١٣، ١٢، ٥، ٤، ٣، ٢، ١( فق

  . نحو األدوار التي يلعبها أعضاء هيئة التدريستجاهاتاإلوتم تسمية هذا العامل بعامل 

اني  ل الث امن  :العام ذره الك والي  ) ٣.٤٥( وج سر ح ي  %) ١١.٥٠(وف اين الكل ن التب م
ذا العامل بعامل           )٣٠،  ٢٩،  ٢٧،  ٢٥،  ١١( فقرات هي؛    ٥للمصفوفة وتشّبع على     سمية ه م ت ، وت

  . نحو السمات اإلنسانية ألعضاء هيئة التدريستجاهاتاإل

ث  ل الثال امن  :العام ذره الك والي  ) ٣.١٥( وج سر ح اين %) ١٠.٥١(وف ن التب ي م  الكل
ذا العامل بعامل           )٢١،  ٢٠،  ١٨،  ١٧،  ١٦( فقرات هي؛    ٥للمصفوفة وتشّبع على     سمية ه م ت ، وت

  . نحو السمات المهنية ألعضاء هيئة التدريستجاهاتاإل

ع  ل الراب امن  :العام ذره الك والي  ) ٢,٤٨( وج سر ح ي  %) ٨,٢٥(وف اين الكل ن التب م
ذا العامل بعامل         ، و )٢٤،  ٢٣،  ٢٢ (: فقرات هي  ٣للمصفوفة وتشّبع على      تجاهات اإلتم تسمية ه

  .نحو الرغبة في اإلتصال بأعضاء هيئة التدريس

امس ل الخ امن :العام ذره الك والي ) ٢,٢٤( وج سر ح ي  %) ٧,٤٨(وف اين الكل ن التب م
ى  شّبع عل صفوفة وت ي٥للم رات ه ل  )١٠، ٩، ٨، ٧، ٦ (: فق ل بعام ذا العام سمية ه م ت ، وت

  .التي يعتمدها أعضاء الهيئة التدريسية نحو أساليب التدريس تجاهاتاإل

 ثبات المقياس: ثانيًا

ة    تخدام طريق م اس ة ت ة الحالي ات أداة الدراس ن ثب شف ع داخوللك ساق ال   لىاإلت
(Alpha cronbach,s) ،د التعّرف   ف اس   إل بع م ى صدق المقي ة    ت ع األداة بصورتها النهائي  توزي

ا           و ًاطالب) ٦٠(على عينة استطالعية أخرى بلغ حجمها        اخ ألف غ معامل آرونب ) ٠.٩٤(طالبة، وبل
ال األول         د المج ا عن اخ ألف ل آرونب غ معام ين بل ي ح دًا، ف ع ج ات مرتف ل ثب ذا معام ألداة، وه ل

اني ) ٠.٩٢( ال الث د المج ث )٠.٧٨(وعن ال الثال د المج ع )٠.٧٧(، وعن ال الراب د المج ، وعن
  .اسبة، وهذه معامالث ثبات من)٠.٦٩(، وعند المجال الخامس )٠.٦٧(

  
  نتائج الدراسة

  :وفيما يلي عرض لنتائج الدراسة تبعًا لتسلسل األسئلة

  النتائج المتعلقة بالسؤال األول :أوًال

  "جامعة النجاح الوطنية نحو أعضاء الهيئة التدريسية؟ طلبة إتجاهات ما"

ة           ات المعياري سابية، واالنحراف طات الح تخراج المتوس م اس سؤال ت ذا ال ن ه ة ع ولإلجاب
سبة    نسب المئوية لفقرات األداة، ومن ثم ترتيبها تنازليًا وفق المتوسط الحسابي،        وال ار الن م اعتب وت

ة  ين %) ٦٠(المئوي اتاإلهي النقطة الفاصلة ب سلبية واإلتجاه ة ال ع يجابي ون األداة تتب رًا لك  نظ
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ين    صل ب ي تف ة الت يًا والقيم دريجًا خماس اتاإلت ي تجاه سبة الم)٣( ه ث إذا زادت ن ط ، بحي توس
اه الحسابي عن هذه القيمة آان اإل      رات األداة        تج سبب صياغة فق ك ب لبيًا، والعكس صحيح، وذل  س

  .والجدول التالي يبين هذه النتائجبطريقة سلبية، 

رات            :  )٥(جدول   ديرات لفق ـة والتق المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئويـ
  .األداة مرتبة تنازليًا

ترتيبها  راتالفق  الرقم
 في األداة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسب 
  المئوية

  التقدير

١ 
ي   ض مدرس عر أن بع أش

  .الجامعة يستهدفونني
 سلبي ٦٦.٥٢ ١.٣٤ ٣.٣٣ ٣٠

٢ 
اتعرض للمضايقة الشخصية    

  .من قبل مدرسي الجامعة
٦٤.٦٥ ١.٢٩ ٣.٢٣ ٢٥ 

 سلبي

٣ 
ة ال        أعتقد أن مدرسي الجامع

  .الوظيفةيستحقون هذه 
٦٣.٢٥ ١.٢٩ ٣.١٦ ١١ 

 سلبي

٤ 
ي   ار الت ارض األفك اع
اه    ون تج ا المدرس يطرحه

  .القضايا العامة
٦٢.٥٠ ١.١٥ ٣.١٣ ٩ 

 سلبي

٥ 
ال أفضل النقاش مع مدرسي       

  .الجامعة
٦٢.٦٤ ١.٣٧ ٣.١٢ ٢٤ 

 سلبي

٦ 
ة    ي الجامع عر أن مدرس أش
ى   ات عل زون للطالب يتحي

  .حساب الطالب
 يسلب ٦١.٠٧ ١.٤٨ ٣.٠٥ ١٧

٧ 
رد   اج لمج عر باإلنزع اش

  .سماع اسم أحد المدرسين
إيجابي ٥٩.٧٨ ١.٣١ ٢.٩٩ ٢٧

٨ 
أعتقد أن مدرسي الجامعة هم     
دني  سي لت سبب الرئي ال

  .تحصيل الطلبة
٥٩.٢٠ ١.٤٣ ٢.٩٦ ١٨ 

إيجابي

٩ 
ة    ي الجامع د أن مدرس أعتق

س ل روح اي ي قت همون ف
  .اإلبداع لدى الطلبة

٥٨.٩٤ ١.٦٣ ٢.٩٥ ١٦ 
إيجابي

١٠ 
ة     زعج من مدرسي الجامع أن
 .فهم ال يتحاورون مع طلبتهم

٥٨.٧٩ ١.٢٧ ٢.٩٤ ١٥ 
إيجابي

١١ 
ة  ي الجامع أرى أن مدرس

  .يعاملون الطلبة بقسوة
٥٨.١٦ ١.٢٦ ٢.٩١ ٤ 

إيجابي
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ترتيبها  الفقرات  الرقم
 في األداة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسب 
  المئوية

  لتقديرا

١٢ 
ة    ي الجامع د أن مدرس أعتق
ى    ضبهم عل ون غ يفرغ

  .طلبتهم دون سبب
٥٨.١٦ ١.٢٥ ٢.٩١ ٢٩ 

إيجابي

١٣ 
دد     ين ج تبدال مدرس د اس أؤي

  .بمدرسي الجامعة
٥٧.٨٦ ١.٣٥ ٢.٨٩ ٢٠ 

إيجابي

١٤ 
ة    ي الجامع ن أن مدرس أظ

ضون ر متناق  وغي
  .موضوعيين

٥٧.٧٩ ١.٢٠ ٢.٨٩ ٧ 
إيجابي

١٥ 
ي ال ة أرى أن مدرس جامع

أون  ىيلج ادة  إل د الم  تعقي
  .التعليمية

٥٧.٤٢ ١.٢٨ ٢.٨٧ ١٩ 
إيجابي

١٦ 
ي    ة مدرس د طريق ف ض أق
ادة   رض الم ي ع ة ف الجامع

  .التعليمية
٥٧.٣٦ ١.٢٨ ٢.٨٧ ٦ 

إيجابي

١٧ 
ة  ي الجامع أرى أن مدرس

  .يتعمدون إحراج الطلبة
٥٦.٨٧ ١.٢٦ ٢.٨٤ ٢٣ 

إيجابي

١٨ 
 مدرسي  إلىأتجنب أن أذهب    

  . في مكاتبهمالجامعة
٥٦.٧٨ ١.٦٣ ٢.٨٤ ٢٢ 

إيجابي

١٩ 
ة  ي الجامع أرى أن مدرس

  .متكبرون
٥٦.٧٦ ١.٣٧ ٢.٨٤ ٢٦ 

إيجابي

٢٠ 
ين  ة المدرس أرى أن عالق
  .بالطلبة عالقة جافة ورسمية

٥٦.٦١ ١.٢٧ ٢.٨٣ ١٤ 
إيجابي

٢١ 
ة    ي الجامع د أن مدرس أعتق

  .همهم فقط الراتب
٥٦.٤٢ ١.٢٥ ٢.٨٢ ٢١ 

إيجابي

٢٢ 
ة أرى  ي الجامع أن مدرس
آراء      ومتسلط ن وال يأخذون ب
  .الطلبة

٥٥.٧٨ ١.٣٠ ٢.٩٧ ٣ 
إيجابي

٢٣ 
ب  ىأذه رتي إل  محاض
  .متثاقًال

٥٥.٥٦ ١.٣٥ ٢.٧٨ ١٠ 
إيجابي

٢٤ 
ه          ا يقول سبب م ل ب اشعر بالمل
  .المدرسون في المحاضرات

٥٣.٤٩ ١.٢٧ ٢.٦٧ ٨ 
إيجابي
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 ترتيبها الفقرات  الرقم
 في األداة

المتوسط 
 الحسابي

االنحراف 
 المعياري

النسب 
  المئوية

  التقدير

٢٥ 
ة  ي الجامع أرى أن مدرس

  .يميزون بين الطلبة
٥٢.٥٤ ١.٤١ ٢.٦٣ ١ 

إيجابي

٢٦ 
ة  ي الجامع أرى أن مدرس
ة   ات الطلب ون حاج يهمل

  .النفسية
٥٢.٢٠ ١.٣٣ ٢.٦٣ ٥ 

إيجابي

إيجابي ٥٢.١٥ ١.٤٣ ٢.٦١ ١٣  .أنتقد مدرسي الجامعة ٢٧

٢٨ 
ة     زعج من مدرسي الجامع أن

 هموم  إلىآونهم ال يستمعون    
  .الطلبة

٥٢.٠٤ ١.٤٢ ٢.٦٠ ٢ 
إيجابي

٢٩ 
ة  ي الجامع أرى أن مدرس
ئلة صعبة        يتعمدون وضع أس

  .في اإلمتحانات
٥٠.٤٢ ١.٣٨ ٢.٥٢ ١٢ 

إيجابي

٣٠ 
د      ساقاتي عن سجيل م أتجنب ت

  .آثيٍر من المدرسين
٤٩.٦٧ ١.٤٢ ٢.٤٨ ٢٨ 

يإيجاب

ال األول اتاإل: المج ي  تجاه و األدوار الت  نح
  يلعبها أعضاء هيئة التدريس

٥٤.٠٢ ٠.٩٩ ٢.٧٠ 
إيجابي

سانية       تجاهاتاإل: المجال الثاني  سمات اإلن  نحو ال
  ألعضاء هيئة التدريس

٦٢.٣٣ ٠.٩٤ ٣.١٢ 
إيجابي

ث ال الثال اتاإل: المج ة تجاه سمات المهني و ال  نح
  ألعضاء هيئة التدريس

٥٨.٧٤ ٠.٩٩ ٢.٩٤ 
إيجابي

ع ال الراب اتاإل: المج ي تجاه ة ف و الرغب  نح
  اإلتصال بأعضاء هيئة التدريس

٥٨.٧٩ ١.٠٣ ٢.٩٤ 
إيجابي

امس ال الخ اتاإل: المج اليب تجاه و أس  نح
  التدريس ألعضاء الهيئة التدريسية

٥٧.٥٢ ٠.٨٤ ٢.٨٨ 
إيجابي

إيجابي ٥٦.٥٦ ٠.٦٠ ٢.٨٣  الدرجة الكلية

يس     يتضح من نتائج الجدو  ي تق رات الت سابق أن الفق ة النجاح نحو     إتجاهات ل ال ة جامع  طلب
ت   يهم آان ة مدرس دا  إيجابي ا ع ي معظمه رات آان ) ٦( ف اتاإل تفق ا  تجاه لبيةفيه ت  س ، فكان

سابية ل  طات الح ذه االمتوس ي ه رات ب رات   )٣.٠٥ و ٣.٣٣(ن لفق ت الفق ث آان ، ٢٥، و٣٠(، حي
دريس إتجاهاتتعكس التي من أآثر الفقرات  ) ١٧، و ٢٤، و ٩، و ١١و   سلبية نحو أعضاء هيئة الت

ون             ستهدفون ويتعرض أنهم م ة ب شعور الطلب صل ب رات تت ذه الفق ة، وه ر الطلب ة نظ ن وجه م
ة ال        ة، وأن الطلب ذه الوظيف ستحقون ه ين ال ي يهم وأن المدرس ن مدرس صية م ضايقات الشخ للم



  ٢٥٧٧ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخليليعلي حبايب، وفاخر

 ٢٠١٠، )٩(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ال يفضلون نقاشهم، ولعل تقدير      يتقلبون وجهات نظر المدرسين نحو القضايا العامة، أو أن الطلبة         
ات               دم وضوح الواجب ًا أو لع ة انفعالي دم نضج الطلب الطلبة لهذه الفقرات قد جاء على هذا النحو لع
شغل                ة  ي المعلم من منظور الطلب ًة، ف سلطة عام ل ال والحقوق بالنسبة إليهم، أو لكراهيتهم من يمث

راد سواء         انوا في المؤسسات    أموقعًا سلطويًا، واألف ا من       آ ة أو في أسرهم أو في غيره التعليمي
ي      ي ف ات ه راد بواجب زم األف سلطة تل ت ال و آان ى ل ا حت ن يمثله سلطة وم ون ال سات يمقت المؤس

ك   زى ذل د يع صلحتهم، أو ق ىم ع   إل املهم وتواصلهم م ي تع سلبية ف ة ال ي الجامع ة مدرس  طريق
  .الطلبة

رات         ين    وتراوحت المتوسطات الحسابية لمعظم الفق شير    )٢.٤٨  و ٢.٩٩( ب ذا ي ى  وه  أن إل
ديهم  ان ل ة آ ي العين ة ف اتالطلب ة إتجاه راتإيجابي ذه الفق د بلغت  حول ه ة فق ة الكلي ا الدرج ، أم

شير      آذلك إيجابية إتجاهات، وتعكس   %)٥٦.٥٦(وآانت نسبتها المئوية    ) ٢.٨٣( ى ، وهذا ي  أن  إل
ة النجاح   ة جامع سية يقومون بوا طلب ة التدري دون أن أعضاء الهيئ اتهم بصورة مرضية، يعتق جب

سبة          ال بالن ذلك الح ة، وآ ع الطلب ساني م ل اإلن دريس أو التواص اليب الت عيد أس ى ص واء عل س
 Tobias( توبيس وهانلون  مع دراسة تتفق، وهذه النتيجة لرضاهم عن السمات المهنية لمدرسيهم

& Hanlon, 1975(          ي تقف خلف إتجاهات الطلب ر العوامل الت ان أن أآث ذين يري ة تحو  والل
  .مدرسيهم هي مهارات التدريس

االت األداة،     ين مج روق ب ة الف ار دالل د والختب مفق ات   ت ة توزيع دى اعتدالي ص م  فح
تجابات ل     االس ن اج ة م ة الكلي سة والدرج االت الخم ى المج ب،   اال عل صائي المناس ار اإلح ختي

ولمجروف سميرنوف        ار آ ائج اختب ّين نت ذا  ) Kolmogorov-Smirnov(والجدول التالي يب وه
 .االختبار يستخدم عند العينات الكبيرة

 .فحص اعتدالية التوزيعات للمجاالت والدرجة الكلية:  )٦( جدول
 مجاالت األداة آولمجروف سميرنوف

 مستوى الداللة درجات الحرية قيمة اإلحصائي
 ٠.٠٠٠ ٤٠٤ **٠.٩٤ المجال األول
 ٠.٠٠٠ ٤٠٤ **٠.٧٦ المجال الثاني
 ٠.٠٠٠ ٤٠٤ **٠.٧٢ المجال الثالث
 ٠.٠٠٠ ٤٠٤ **٠.٩٢ المجال الرابع
 ٠.٠٠٠ ٤٠٤ **٠.٧٨ المجال الخامس
 ٠.٠٢ ٤٠٤ *٠.٦٠ الدرجة الكلية

  .)٠.٠١=α(دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة   **

  .)٠.٠٥=α(دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة   *

ات   سابق أن توزيع دول ال تجاباتيّوضح الج االت واالس ى المج ع   عل ة ال تتب ة الكلي الدرج
روق              ة الف ة، ولفحص دالل ذه الحال ة في ه ارات ال معلمي التوزيع الطبيعي، لذا يجب استخدام اختب
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 ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٠، )٩(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

دمان         ار فري ان اختب ين مجاالت األداة الخمسة استخدم الباحث ين   ) Friedman test(ب ة ب للمقارن
  .ا االختبارمجموعة من المتوسطات لعينة مترابطة، والجدول التالي يوضح نتائج هذ

  .نتائج اختبار فريدمان للمقارنة بين متوسطات مجاالت األداة:  )٧(جدول 
  مستوى الداللة  درجات الحرية  قيمة االحصائي  متوسط الرتب  مجاالت األداة
 ٢.٥٢ المجال األول
 ٣.٤٦ المجال الثاني
 ٣.١٥ المجال الثالث
 ٢.٩٦ المجال الرابع

 ٢.٩٢ ال الخامسالمج

٠.٠٠٠  ٤  **٧٨.١٠  

  .)٠.٠١=α(دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة   **

وفقًا لما جاء في الجدول السابق يتضح أن هناك فروقات ذات داللة بين متوسطات مجاالت                 
ار ويلكوآسون           ان اختب ات استخدم الباحث ذه الفروق ة ه  Wilcoxon(األداة، وللكشف عن طبيع

test ( والجدول التالي يوضح النتائجٍةاألداة على حدللمقارنة بين آل مجالين في ،.  

 .ن للمقارنة بين آل مجالين على حدٍةنتائج اختبار ويلكوآسو:  )٨(جدول 
  مستوى الداللة  قيمة اإلحصائي  مجاالت األداة

  ٠.٠٠٠  **٨.٧٠- المجال الثاني
  ٠.٠٠٠  **٦.٥٧- المجال الثالث
  ٠.٠٠٠  **٤.٨٢- المجال الرابع

 المجال األول

  ٠.٠٠٠  **٤.٦٢- المجال الخامس
  ٠.٠٠٠  **٣.٩٨- المجال الثالث
 المجال الثاني  ٠.٠٠٠  **٣.٧٥- المجال الرابع

  ٠.٠٠٠  **٥.٧٨- المجال الخامس
  ٠.٣١  ١.٠١- المجال الرابع

 المجال الثالث
  ٠.١٣  ١.٥٣- المجال الخامس

  ٠.٤٣  ٠.٧٩- المجال الخامس المجال الرابع

  .)٠.٠١=α(ًا عند مستوى الداللة دالة إحصائي  **

ة إحصائية                  ا دال يتضح من الجدول السابق أن الفروقات بين مجاالت األداة آانت في معظمه
ين  ة أخرى، وب ع والخامس من جه الين الراب ة والمج ين المجال الثالث من جه ات ب دا الفروق ع

ان       ك آ ي ضوء ذل رى، وف ة أخ ن جه امس م ال الخ ة والمج ن جه ع م ال الراب ذه  المج ى ه  أعل
صالح  ديرات ل اتاإلالتق ك  تجاه ال ذل م ت دريس، ث ة الت ضاء هيئ سانية ألع سمات اإلن و ال  نح



  ٢٥٧٩ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الخليليعلي حبايب، وفاخر

 ٢٠١٠، )٩(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة  مجلةـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ك     ،  السمات المهنية  نحو   تجاهاتاإل ة          تجاهات اإلثم تال ذل ة في اإلتصال بأعضاء هيئ  نحو الرغب
سية،              تجاهات اإلثم تال ذلك    التدريس   ة التدري دريس ألعضاء الهيئ اليب الت م    نحو أس  هات تجااإلث

ي              ذا يعن دريس، وه ة الت ون         نحو األدوار التي يلعبها أعضاء هيئ ة يحمل ة الجامع  إتجاهات  أن طلب
دريس، وفي          إيجابية أقل ة الت ة في اإلتصال بأعضاء هيئ ة والرغب  نحو السمات اإلنسانية والمهني

ر  تجاهات اإلالمقابل آانت    ة  أآث ا أعضاء           نحو    إيجابي ي يلعبه دريس واألدوار الت اليب الت ة   أس  هيئ
  .التدريس

م مجرد   إلى أن أعضاء هيئة التدريس ينظرون إلى هذه النتيجة   ويمكن عزو   أنفسهم على أنه
ونهم        ا آ ب أن يلعبوه ي يج ة الت أدوارهم التقليدي ام األول ب ون بالمق ة، يهتم ي الجامع وظفين ف م

يء ينمعلم ل ش ل آ ام و ، قب يهم اإلهتم امهمعل ر م ة األآاديميبمه دروس أآث ن  وموضوعات ال
ا سج عالق امهم بن ين إهتم ساني ب صال اإلن وات اإلت تح قن بعض يظن أن ف تهم، ولعل ال ع طلب ت م

ي الموقف التع  لبًا ف ؤثر س د ي ب ق م والطال ات  المعل م إذ أن العالق ة المعل ن هيب ل م د يقل ليمي أو ق
سانية تطغى                    ة االن م وتجعل العالق ادي للمعل دور القي ل ال ى  االنسانية الجيدة مع الطالب قد تزي  عل

  .الدور الذي يلعبه المعلم

  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني: ثانيًا

روق  توجد  هل " ة  ذات ف ة     إحصائية  دالل د مستوى الدالل ين متوسطات    )٠.٠٥=  α(عن ب
رات؛ الجنس،                إتجاهات  طلبة جامعة النجاح الوطنية نحو أعضاء الهيئة التدريسية في ضوء متغي

 آمي، والكلية؟والمعدل الترا

  : ما يليإلى تم تقسيمه هذا السؤال عنإلجابة ول

روق  توجد  هل   . أ ة  ذات ف ة    إحصائية  دالل د مستوى الدالل ين متوسطات    )٠.٠٥=  α( عن ب
ات ر          إتجاه زى لمتغي سية تع ة التدري ضاء الهيئ و أع ة نح اح الوطني ة النج ة جامع  طلب
 "؟الجنس

ي  تم  هذا السؤال عنولإلجابة  لفحص  ) Mann-Whitney test(استخدام اختبار مان ويتن
د مجاالت                     تجاهات اإلاختالف   ك عن ر الجنس، وذل اختالف متغي سية ب ة التدري  نحو أعضاء الهيئ

  .األداة والدرجة الكلية، والجدول التالي يوضح هذه النتائج

دول  ي لفحص اختالف :  )٩(ج ان ويتن ار م ائج اختب اتاإلنت دريس تجاه ة الت  نحو أعضاء هيئ
 .مجاالت األداة والدرجة الكليةباختالف متغير الجنس عند 

  مستوى الداللة  قيمة اإلحصائي  متوسط الرتب  التكرارات  الجنس المجاالت
 األول ٢٢٢.٣٣ ٢٠٧  ذآر
 ٢١٥.٠٤ ٢٩٩  أنثى

٠.٥٥ ٢٢٩٠٩ 

 ٢١٠.٣٤ ١٢١  ذآر
 الثاني

 ٢٣٠.٨٦ ٢٢٩  أنثى
٠.٠٩ ٢٢٠١٥ 
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 ــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ٢٠١٠، )٩(٢٤مجلد  ،)االنسانية العلوم( لألبحاث النجاح جامعة مجلة

 )٩(تابع جدول رقم ... 

  مستوى الداللة  قيمة اإلحصائي   الرتبمتوسط  التكرارات  الجنس المجاالت
 الثالث ٢٠٧.٣٤ ٢١٤  ذآر
 ٢٣٧.٥١ ٢٣١  أنثى

٠.٠١ *٢١٣٦٦ 

 ٢٢٦.٩١ ٢١٦  ذآر
 الرابع

 ٢٢٤.٢٠ ٢٣٤  أنثى
٠.٨٢ ٢٤٩٦٧ 

 ٢٢٤.٢٦ ٢١٢  ذآر
 الخامس

 ٢١٥.٨٤ ٢٢٧  أنثى
٠.٤٨ ٢٣١١٧ 

 ٢٤٢.٤٣ ٢١٩  ذآر
 الدرجة الكلية

 ٢١٦.٦٤ ٢٣٨  أنثى
٠.٠٤ *٢٣١١٩ 

  .)٠.٠٥=α(دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة   *

أثير في          ه ت  نحو أعضاء   تجاهات اإليتضح من نتائج الجدول السابق أن متغير الجنس آان ل
ة          تجاهاتاإل(هيئة التدريس عند الدرجة الكلية والمجال الثالث         ة ألعضاء هيئ سمات المهني  نحو ال

ون        ، ولصالح الذآور عند الدرجة الكلي     )التدريس ذآور يحمل ل    إتجاهات ة أي أن ال ة أق  نحو   إيجابي
ا آانت  اث، بينم دريس من اإلن ة الت اتاإلأعضاء هيئ ة تجاه ة ألعضاء هيئ سمات المهني  نحو ال

ة أقل  التدريس   ذآور        إيجابي اث من ال دى اإلن ر                 ل م يكن لمتغي اقي مجاالت األداة فل سبة لب ا بالن ، أم
، )Stayrook & Majer, 1973(ستيروك وميجر ة الجنس تأثيرًا في ذلك، وهذا يتفق مع دراس

ذين  ) ١٩٩٤(، وتعارض ذلك مع دراسة يونس والعمري )Haslett, 1975(هاسليت ودراسة  الل
  .يريان أن الجنس والمؤهل ال تأثير لهما

 نحو أعضاء هيئة التدريس في المعظم        إيجابية أآثر   إتجاهاتويعزو الباحثان امتالك اإلناث     
ًا         من الذآور، آون م    ذبًا اجتماعي ذا ج ى ه ذآور ويترتب عل من  عظم مدرسي جامعة النجاح من ال

ر من                  قبل  الطالبات اإلناث، وآما هو معروف فإن اإلناث يفضلن التعامل مع مدرسين ذآور أآث
ة           ة العربي ا أن الثقاف ذآور، آم ة ال سبة للطلب حيح بالن س ص اث والعك ات إن ع مدرس املهن م تع

ذي   ،مع اإلناث والتعامل بحزم مع الذآورورفق تعامل بلين  الرجال ال  توصيواإلسالمية    االمر ال
ة   دى الطلب ل ل ي المقاب اث وانخفاضها ف ات اإلن دى الطالب ين ل هم المدرس اع أس ه إرتف يترتب علي

  .الذآور

روق  توجد  هل   . ب ة  ذات ف ة     إحصائية  دالل د مستوى الدالل ين متوسطات    )٠.٠٥=  α(عن ب
دل            طلبة جامعة النجاح الوط    إتجاهات ر المع نية نحو أعضاء الهيئة التدريسية تعزى لمتغي
 "؟التراآمي

ار آروسكال   تم استخدام هذا السؤال عنولإلجابة  لفحص  ) Kruskal-Wallis test( اختب
ًا            تجاهاتاإلداللة الفروقات في     ة تبع  نحو اعضاء هيئة التدريس عند مجاالت األداة والدرجة الكلي

 :ول التالي يبّين نتائج هذا االختبارلمتغير المعدل التراآمي، والجد
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دول  االت األداة    :  )١٠(ج د مج ات عن ة الفروق ص دالل كال واالس لفح ار آروس ائج اختب نت
  .والدرجة الكلية تبعًا لمتغير المعدل التراآمي

 المجاالت
المعدل 
  التراآمي

 التكرارات
متوسط 
  الرتب

قيمة 
  اإلحصائي

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 ١٥٩.٠٥ ١٩  فأقل٦٥
١٩٤.٥٢ ٨٦ ٧١-٦٦ 
٢٠٨.٧٧ ١٥٥ ٧٧-٧٢ 
٢١١.٦٧ ٩٣ ٨٣-٧٨ 
١٩٨.٩٥ ٣٧ ٨٩-٨٤ 

 ولالمجال األ

 ٢٢٧.٧٤ ١٧  فأآثر٩٠

٠.٤٥  ٥  ٤.٧٥  

 ١٧١.٥٦ ١٨  فأقل٦٥
١٧٧.١٢ ٨٩ ٧١-٦٦ 
٢١٩.٧١ ١٥٣ ٧٧-٧٢ 
٢١٤.٩٧ ٩٧ ٨٣-٧٨ 
٢٢١.٦٥ ٣٧ ٨٩-٨٤ 

  المجال الثاني

 ١٨٥.٠٦ ١٧  فأآثر٩٠

٠.٠٦  ٥  ١٠.٥٨  

 ٢٢٠ ١٩  فأقل٦٥
١٨٢.٧٣ ٩١ ٧١-٦٦ 
٢١٧.٣١ ١٥٣ ٧٧-٧٢ 
٢١٢.٤١ ٩٨ ٨٣-٧٨ 
٢٠٦.٣٨ ٣٧ ٨٩-٨٤ 

  المجال الثالث

 ٢٢٦.٠٩ ١٧  فأآثر٩٠

٠.٣٣  ٥  ٥.٨١  

 ١٨٠.٤٤ ١٨  فأقل٦٥
٢٠٧.١٤ ٩٤ ٧١-٦٦ 
٢١٥.٢٤ ١٥٥ ٧٧-٧٢ 
٢١٦.٠١ ٩٩ ٨٣-٧٨ 
١٩٦.٠٨ ٣٧ ٨٩-٨٤ 

 المجال الرابع

 ٢١٧.٠٣ ١٧  فأآثر٩٠

٠.٨٢  ٥  ٢.٢١  
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 )١٠( جدول رقم تابع... 

المعدل  المجاالت
  التراآمي

 التكرارات
متوسط 
  الرتب

قيمة 
  اإلحصائي

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الداللة

 ١٧٢.١٢ ١٩  فأقل٦٥
١٩٩.٧٢ ٨٩ ٧١-٦٦ 
٢١٠.٣٠ ١٥٦ ٧٧-٧٢ 
٢١٥.١٢ ٩٥ ٨٣-٧٨ 
١٩١.٧٤ ٣٣ ٨٩-٨٤ 

 المجال الخامس

 ١٨٩.٨٢ ١٧  فأآثر٩٠

٠.٦٥  ٥  ٣.٣٦  

 ١٣٩.٣٠ ٢٠  فأقل٦٥
٢١٥.٢٧ ٩٤ ٧١-٦٦ 
٢٢١.٢٦ ١٥٨ ٧٧-٧٢ 
٢١٤.٠٤ ١٠١ ٨٣-٧٨ 
٢١١.٠٤ ٣٧ ٨٩-٨٤ 

 ليةالدرجة الك

 ٢٣٣.٧١ ١٧  فأآثر٩٠

٠.١٤  ٥  ٨.٣٩  

  .)٠.٠٥=α(دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة   *

ي    ي ف دل التراآم ر المع ر لمتغي سابق أن ال أث دول ال ن الج ضح م اتيت ة  طإتجاه ة جامع لب
ويمكن عزو هذه النتيجة  النجاح نحو أعضاء الهيئة التدريسية عند مجاالت األداة والدرجة الكلية،          

ا        آون طلبة جامعة النجاح ال تتأثر أحكامهم على مدر         إلى  إذا  سيهم بالدرجات التي يحصلون عليه
  .شعروا ان هناك عدالة ومساواه من قبل أعضاء الهيئة التدريسية مع الطلبة

روق  توجد  هل   . ج ة  ذات ف ة    إحصائية  دالل د مستوى الدالل ين متوسطات    )٠.٠٥=  α( عن ب
ات ر          إتجاه زى لمتغي سية تع ة التدري ضاء الهيئ و أع ة نح اح الوطني ة النج ة جامع  طلب
  "؟الكلية

ي  تم استخدام هذا السؤال عنولإلجابة  لفحص  ) Mann-Whitney test( اختبار مان ويتن
ء الهيئة التدريسية باختالف متغير الكلية، وذلك عند مجاالت األداة   نحو أعضا  تجاهاتاإلاختالف  

  .والدرجة الكلية، والجدول التالي يوضح هذه النتائج
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ي لفحص اختالف       :  )١١(جدول   ان ويتن دريس     تجاهات اإلنتائج اختبار م ة الت  نحو أعضاء هيئ
 .باختالف متغير الكلية عند مجاالت األداة والدرجة الكلية

  مستوى الداللة  قيمة اإلحصائي  متوسط الرتب  التكرارات  الجنس المجاالت
 ٢٠٠.٦٢ ١٨٨  علمية

 المجال األول
 ٢٣٢.٠٥ ٢٤٨  انسانية

٠.٠١ *١٩٩٥١ 

 ٢١٤.٣٦ ١٨٧  علمية
 المجال الثاني

 ٢٢٥.٨٩ ٢٥٤  انسانية
٠.٣٥ ٢٢٥٠٧ 

 ٢٠٠.٣٨ ١٨٨  علمية
 المجال الثالث

 ٢٣٩.٥٥ ٢٥٧  انسانية
٠.٠٠١ **١٩٩٠٥ 

 ٢٠٥.٢٤ ١٨٩  علمية
 المجال الرابع

 ٢٤٠.١٧ ٢٦١  انسانية
٠.٠٠٥ **٢٠٨٣٥ 

ال  ٢٠٤.٣٥ ١٨٤  علمية المج
 ٢٣١.٣٠ ٢٥٥  انسانية الخامس

٠.٠٢٨ *٢٠٥٧٩ 

 ٢١١.٥٨ ١٩٠  علمية
 الدرجة الكلية

 ٢٤١.٤٠ ٢٦٧  انسانية
٠.٠١٧ *٢٢٠٥٥ 

  .)٠.٠١=α(دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة   **

  .)٠.٠٥=α(الة إحصائيًا عند مستوى الداللة د  *

أثير في             ه ت ان ل ة آ ر الكلي  نحو أعضاء   تجاهات اإليتضح من نتائج الجدول السابق أن متغي
اني      ال الث دا المج االت األداة ع ع مج ة وجمي ة الكلي د الدرج دريس عن ة الت اتاإل(هيئ و تجاه  نح

سانية، أي         ، وآانت الفروق  )السمات اإلنسانية ألعضاء هيئة التدريس     ات اإلن صالح الكلي ات الدالة ل
ون  سانية يحمل ات اإلن ة الكلي اتأن طلب ل  إتجاه ةأق ة إيجابي دريس من طلب ة الت  نحو اعضاء هيئ

ود        ك يع ة، ولعل ذل ى الكليات العلمي ات        إل ة العالق ًا بطبيع ر اهتمام سانية أآث ات اإلن ة الكلي  أن طلب
ر         ة    القائمة مع أعضاء هيئة التدريس، لذا هم أآث ك مقارن ة،    بحساسية إزاء ذل ات العلمي ة الكلي طلب

دريس        ة الت آما أن طبيعة التخصصات اإلنسانية تفتح المجال أآثر لتواصل الطلبة مع أعضاء هيئ
ة،                         ات العلمي ا يجري في الكلي ى عكس م ك عل ٌر محتمل الحدوث وذل فاإلحتكاك بين الطرفين أم

دريس يخضع            ذلك قد يعتقد طلبة الكليات اإلنسان     إلى  إضافًة   ة الت ية أن تقييمهم من قبل أعضاء هيئ
ة التخصصات         ار طبيع ين اإلعتب ذنا بع ًة اذا أخ درس خاص ة الم ان لمزاجي ن األحي ر م ي آثي ف

د       لاإلنسانية ومتطلباتها، أما تقييم طلبة الك      ة فيعتم ات العلمي ى ي ة           إل اتهم الدقيق ى إجاب د عل  مدى بعي
ة المدرس في            دخل مزاجي ذا ال تت ات           والمحددة ل تم اإللتف ب، وال ي يم الطال ى  تقي   سمات الطالب    إل

صه ري     وخصائ ونس والعم ة ي ع دراس ق م ة تتف ذه النتيج ة  )١٩٩٤(، وه ان أن طلب ذين يري  الل
ذه   ة ه رًا  لطبيع سانية نظ ات االن ة الكلي ة بطلب صال مقارن ة نحو االت ر ايجابي ة أآث ات العلمي الكلي

  .المواد
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  الثالثالنتائج المتعلقة بالسؤال : ثالثًا

سية بتحصيلهم                   إتجاهات هل تتنبأ   " ة التدري ة نحو أعضاء الهيئ ة النجاح الوطني ة جامع  طلب
 "الدراسي؟

ة  نلإلجاب سؤال ع ذا ال م  ه سيط الخطي   ت دار الب ل اإلنح ار تحلي تخدام اختب  Linear(اس
Simple Regression(   ري ين متغي ة ب ار أن العالق ى اعتب اتاإلعل ي تجاه دل التراآم  والمع

ت ري  آان ين متغي ة ب ة للعالق صورة العام الي يوضح ال شكل الت ة، وال اتاإل خطي دل تجاه  والمع
  .التراآمي
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ار جودة نموذج اإلنحدار، والجدو         آما تم    ان ن  الاختب ل اإلنحدار         اآلتي ائج تحلي  يوضحان نت
  .البسيط الخطي، ونتائج اختبار جودة النموذج
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س     :  )١٢(جدول   ين     نتائج اختبار تحليل اإلنحدار الب ة ب  نحو أعضاء   تجاهات اإليط الخطي للعالق
  .الهيئة التدريسية والمعدل التراآمي

المعامالت غير 
  النموذج  المعيارية

معامل 
  اإلنحدار

الخطأ 
  المعياري

المعامالت 
المعيارية 

(β)  
  قيمة ت

معامل 
 التحديد
   (R2) المعدل

مستوى 
  الداللة

  ٠.٠٠٠ **٧.٦٣  -  ٠.٣٦  ٢.٧١  القيمة الثابتة
  ١.٧٠  ٠.٠٨٢  ٠.١٥  ٠.٢٥  تجاهاتاإل

٠.٠٠٧  
٠.٠٩٢  

  .)٠.٠١=α(دالة إحصائيًا عند مستوى الداللة   **

  .نتائج اختبار تحليل التباين االحادي لنموذج تحليل اإلنحدار الخطي البسيط:  )١٣(جدول 

 مصدر التباين
مجموع 
 المربعات

درجة 
 الحرية

متوسط 
 المربعات

F 
 المحسوبة

مستوى 
 الداللة

 ٩.٥٩ ١ ٩.٥٩ االنحدار
 ٣.٣٦١ ٤٢٦ ١٤٣١.٦٣٢ المتبقي

  ٤٢٧ ١٤٤١.٢٢٤ المجموع
٠.٠٩٢ ٢.٨٥ 

سبته       يتضح من نتائج الجدولين السابقين أن نموذج اإلنحد        ا ن %) ٠.٧(ار استطاع أن يفسر م
الل      ن خ ة م اح الوطني ة النج ة جامع ي لطلب دل التراآم ن المع اتم ة  إتجاه ضاء الهيئ و أع هم نح

ستطيع أن               التدر ة ت يسية، وهذه قيمة منخفضة جدًا، أي أن هناك متغيرات مستقلة أخرى أآثر أهمي
ن    ر م ي أآث دل التراآم سر المع اتتف ا ال    إتجاه ا أنن سية، آم ة التدري ضاء الهيئ و أع ة نح  الطلب

دم                نستطيع اإلعتماد على هذا النموذج في التنبؤ بالمعدالت التراآمية لطلبة جامعة النجاح نظرًا لع
د المستوى     ) ف(داللة قيمة    رين آانت                )٠.٠٥=α(عن ين المتغي ة ب ره ان العالق ، ومن الجدير ذآ

ة             تجاهاتاإلطردية بمعنى آلما آانت      دى طلب  نحو أعضاء الهيئة التدريسية سلبية زاد التحصيل ل
لنتي  دراسة  الجامعة، وهذه النتيجة تتعارض مع دراسة     رى أن   ) Baslanti, 2008(باس ذي ي ال

يهم ونحو تخصصاتهم العوا اتهم نحومدرس و اتجاه ة ه راد العين دني تحسيل اف ى ت ة إل مل المؤدي
ث أن  يهم وأن     % ٦٠حي و مدرس لبية نح ات س ون إتجاه ة يحمل راد العين ن أف ون %  ١٣م يحمل

  .اتجاهات سلبية نحو موضوعات الدرس

زو  ن ع ة  ويمك ذه النتيج ى ه ن  إل ة م ون ب   أن الطلب ع ال يهتم صيل المرتف ة ذوي التح طبيع
ر             ة أآث درجات األآاديمي دون أن    ،العالقة التي تربطهم بمدرسيهم فهم يهتمون بالتحصيل وال  ويعتق

ات د رصد العالم صفونهم عن يهم ال ين ون ،مدرس م يتبن ذي يجعله ر ال ات األم ل إتجاه ة أق  إيجابي
 .الطلبة من ذوي الدرجات المنخفضةبمقارنة 
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  يات التاليةيمكن الخروج بالتوصوفي ضوء نتائج الدراسة 

ل اإلتصال          اإلنسانية و أن يهتم أعضاء هيئة التدريس بسماتهم        .١ ر، وضرورة تفعي ة أآث المهني
 .مع طلبتهم في الجامعة

  .  مع الطلبة من ذوي التحصيل المرتفعوبخاصةاستخدام اساليب التعزيز والثناء والمدح  .٢

ة   .٣ ب أعضاء الهيئ ن جان سي م ان النف ة باألم ة الجامع عار طلب دم ضرورة إش سية وع التدري
  .اشعارهم بالتهديد واإلستهداف

أن يتسم أعضاء الهيئة التدريسية بسعة الصدر وفتح المجال للطلبة بنقاشهم ومعارضتهم إن             .٤
  .لزم األمر عند طرح بعض القضايا العامة

  
   العربية واألجنبيةالمراجع

 د سالم،أحم د ال د عب وي.)١٩٨١. ( محم سي والترب اس النف ة النه.  القي صريةمكتب  .ضة الم
   .القاهرة

 ع  رشدار زهران للن    . أسس علم النفس االجتماعي   ). ٢٠٠١ (. أحمد محمد  ،الزعبي  .والتوزي
  .عمان
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  .القاهرة
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  . اإلسكندرية.للكتاب
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ة  . "صنعاء مدينة في الثانوية طلبة لدى التحصيل األآاديمي في وأثرهما ازاإلنج مجلة جامع

  .١٨٨-١٥٧ .)١( ١٨  .أم القرى للعلوم التربوية واإلجتماعية واإلنسانية
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