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لالتلخص

 
طلبة، وما إذا كانت تهدف الدراسة إلى تحديد سمات عضو ىيئة التدريس الفعال من وجهة نظر ال

تقديراتهم تختلف باختالف جنس الطالب، وكليتو، ومستواه التعليمي. وقد تكونتت عينتة الدراستة متن 
( طالبة. ولتحقيت  هىتداف الدراستة طتورت ه ا  581( طالبًا، و)441( طالبًا وطالبة، منهم )0101)

إ ار  الصتتف، والستتمات ( فقتتر  موزعتتة فتتي بالبتتة هبعتتا  ىتتيل التخطتتي  والتتتدريس، 45تكونتتت متتن )
ن طلبة الجامعة يولون جميت  ستمات عضتو ىيئتة التتدريس هىميتة هالشخصية. وقد كشفت النتائج عن 

عاليتة، وهن هىمهتتا الستمات الشخصتتية، تلتهتا ه ار  الصتتف، وهخيتراً التخطتتي  والتتدريس. كمتتا كشتتفت 
وعلتتتى بعتتد التخطتتتي  ، يتتةكلالعتتن فتتروت ذات  إلتتتة إتصتتائية تعتتر  إلتتتى متايتتر الجتتتنس علتتى ا  ا  

، يتتةكلالفتروت ذات  إلتتة إتصتتائية فتتي ا  ا   الطالبتتاتف فتتي تتين لتتم تكشتتف عتتنوالتتدريس لصتتال  
 وفي بعدي إ ار  الصف والسمات الشخصية تعر  إلى متايري الكلية والمستو  التعليمي للطالب.

 
 
 
 
 
 
 
 .األردن -اربد – جامعة الريموك  -كلية الرتبية*

 .األردن -اربد –جامعة الريموك   -** كلية الرتبية
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 مؼدمة - 1

تسعععد د ل العععاف كاىلععة تق ا رتلععام  الىتلععدم ن اععا ميععادي  ا يععاةن مدركععة من ذلعع  لعع  ي ععون ت  معع  
خععععل عناصعععرىا البشعععريةن ىلىتعمعععق علعععد تنميعععة هتعععدراثمن  ربسعععني كفايعععاثم  ا،عععىت مارىا  واج عععة معبعععام ا يعععاةن 

 ارع ا عرنن  ثورة ا تصا ت.خاصة ن عصر العو ةن  الىتس
 تعد اجلامعات تحدى مد ات الرتبية  الىتغيري  البنامن ىلمن ا يىتخرج األطبام  ا  ند،ونن  رجال السيا،ةن 
 اللانونن  ا هتىتصاد  األدبن لذا ىلإن مسؤ لياثا عظيمةن  مد ارىعا بالغعة األشميعةإ ىلعإن مدت ر،عا ثا بن عاح 

  هنضىتون  تن ىلشلت ا، مت ن تأخره  ضياعو.انع س ذل  علد صعح اجملىتمع 
من ي ععون لععيم العععاك ن الععوط  العععر ن ن حدي ععو ععع  الىتع (Akrawi, 1977: 376) يؤكعد ع ععرا   

 ىدىلو تنىتاج هتوًى بشرية ىلاعلة  دميزة ن اجملا ت ا  نيةن  الىتلنيةن  البحث العلمي.
اجملىتمععن  هتعدرثا علعد اا،ع ام ن حعق مشع عتون   نظرا للناععة ك عري مع  اجلامععات بأشميعة د رىعا ن بنعام

دبعا  – ،عياً من ا تق الوهتوف علد نوعية خمرجاثان ىلإهنا  جدت من تليعيم العمليعة الىتعليميعة عميعع عناصعرىا 
كفاياثعععان مععع  خععععل تعععدعيم اجلوانععع    عيععععد ممعععراً ملحعععاً  ضعععر رياًن  عععدف رىلععع –ىلي عععا معضعععام ىيدعععة الىتعععدريس 

جوانعع  اللععق تن  جععدت.  ل عع  ىععذه العمليععة تواجععو بعععدم ا رتيععاح  الععرىل  معع  هتبععق  ا صمابيععةن  تصععوي 
ن  من بعضع م يلا م عا بشعدة  عىتلعاده مهنعا ربعد مع  (White, 1995)معضعام ىيدعة الىتعدريس ن اجلامععات 

ت  من ىنعععاك مععع  يعععرى من ىعععذه  ن(Tinari, 1994)صععععحياتون  سب عععق تعععدخًع ن خصوصعععياتو األكادظميعععة 
يعععة هتعععد عملعععت علعععد ربسعععني نوعيعععة الىتعععدريسن  رىلعععع داىلعيعععة معضعععام ىيدعععة الىتعععدريسن  زيعععادة تنىتععععاجيىت م العمل

(Hativa, 1995; Lumsden & Scott, 1995) . 
 األردن اععأنو اععأن معظععم الععد ل العربيععة  العا يععةن ي ععىتم بععالىتعليم اجلععامعي ألنععو ضععر رة يفرضعع ا الىتلععدم  

ين  ال لانن  السيا،ين  ذل   واج ة الىتحدياتن  دف الن وض العلمين  الىتطور ا هتىتصاد ن  ا جىتماع
بأعبام ا ياة علد مسىتوى الفرد  اجملىتمعن  لىتحليق ىذا اهلدف يىتطل  م  اجلامعات العمق الدؤ ب ا سىتمر 
لرىلع ال فامة الىتعليمية  البح ية للوصول تق تعليم جامعي مىتميزن  يلع جزم كبري مع  ىعذا اجل عد علعد ععاتق 

 -ىيدة الىتدريسن ىل و بإمجاع الرتبويني  ا خىتصني بالىتعليم اجلامعي نلطعة ا رت عاز ن العمليعة الىتعليميعة عضو
 الىتعلمية  البح ية ن اجلامعة.

( ضر رة من ظمىتل  عضو ىيدة الىتدريس ن اجلامعة خصائص  مسات مىتنوعةن 49: 5:;3 يؤكد مرعي ) 
بيدععات ثلاىليععة  اجىتماعيععة خمىتلفععةن ىليلععدم هلععم ا عرىلععة العلميععة  سب نععو معع  الىتعامععق مععع الطلبععة الععذي  جععام ا معع 

 ا دي ةن  يىتف م خصائص م  ظر ىل م دبا ضماىلظ علد مسىتوى العملية الىتعليمية الىتعلمية.
ن  درا،ععة ا يعع    (Yager & Penick, 1984) هتععد بينععت نىتععائم عععدد معع  الدرا،ععات يععاهتر  بينعع 

 & Searles) درا،ععة ،ععريلز  كععودي ي  ن(AL-Methen & Wilkinson, 1986)  ل نسعع  

Kudeki. 1987) ن من ىنعاك ععهتعة بعني مسعات عضعو ىيدعة الىتعدريس  خمرجعات الىتعلعيم  نواذبعون خاصعة ن
 جمال الىتحصيق ا عرنن  اكىتساب م ارات الىتف ري العلمي الذ  يعىترب ىدىلاً م،ا،ياً ن الىتعليم اجلامعي.
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 ىنعاكمن لدرا،ات علد تق تمجاع ا (Kauchak & Eggen,1998: 127)كما ماار كا ااك  اج  
األك عععر تلعععبًع  ىلعععالطعب إععهتعععة ع سعععية بعععني رىلععع  الطععععب للمعلعععم  الىتحصعععيق الدرا،عععي هلعععؤ م الطععععب

 . ي ون ربصيل م معلد م  م لد  الذي  ي ون تلبل م  علم م مهتق  در،ي م
لىتدريس الفعال م   ج ة نظر الطلبة ن لذا تأيت ىذه الدرا،ة للوهتوف علد السمات ا ميزة لعضو ىيدة ا

جامعععة الريمععوكن ممععًع ن من تلععدم تغذيععة راجعععة ادارة اجلامعععةن سب ععن م معع  ازبععاذ هتععرارات هتععد تسعع م ن رىلععع 
 ،وية معضام ىيدة الىتدريس ىلي ان  ثيدىت م بالصورة ا  لد.

 اإلطار الـظري والدراسات السابؼة - 2

زاً ن ربديععد نوعيععة الىتعلععيمن  جععودة ا خرجععات الىتعليميععةن ىل ععو اللععادر يععؤد  عضععو ىيدععة الىتععدريس د راً بععار 
اليت تىتم ق ن تعطام عهتات اانسانية البنامة لدي من علد تعداد ااثارة العللية لدى طعبون  كذل  تصماد الع

لنظعام م  ا رية للطلبة ل ي يععرب ا عمعا بأنفسع من ب  عري مع  الدظملراطيعةن د ن من ي عون ىنعاك تطعا ل علعد ا
ا،ىتخفاف بوإ ىلا درس الناجح ين ح ببنام ععهتات مع الطلبعة مبنيعة علعد ا حعرتام  الىتلعدير ا ىتبعادلنين  ىعو 
هتععادر علععد تيصععال مىل ععاره لهخععري  بسعع ولة  يسععرن  ا ععدرس النععاجح ىععو لععيس الععذ  ضمّضععر ا ععادة الدرا،ععية 

ة مععع  ا علومعععاتإ بعععق ىعععو العععذ  ي عععري للطععععبن ىليللي عععا علعععد مسعععامع م  كأهنعععا منظومعععةن م  ،لسعععلة مىتصعععل
العواطععععر ا رتبطععععة بالنشععععاث العللععععين ىلي ععععري داىلعيععععة الطلبععععة رمععععو الععععىتعلمن كمععععا ي ععععري داىلعيععععة الىتف ععععري  الىتلصععععي 

 ا وضوعين  يف ر عندىم ر ح اابداعن  اللدرة علد حق ا ش عت. 
نععاخ الىتدريسععي للععىتعلمن  هتدرتععو ( تق من م ععارة األ،ععىتاذ اجلععامعي ن ثيدععة ا 335: 4222 تشععري ال يلععة )

علععد بنععام ععهتععات اصمابيععة مععع طلبىتععون  تثععارة داىلعيععىت من معع  مجععق ا،ععىتغعل مهتصععد هتععدراثمن لزيععادة ربصععيل م 
 األكادظمي ىو الذ  ضمدد ىلاعلية الىتعليم اجلامعي. 

دراثم ( من الىتدريس ىل  مدائي يبدع األ،اتذة ن م،اليبون  توظير مجيع هت333: 4224 تؤكد اجلفر  )
ا عرىليععة  الشخصععية  ،ععىت ارة تركيععز الطعععبن  حععب م للععىتعلمن  جععذب انىتبععاى مإ  تؤكععد من ،ععلوكات معضععام 
ىيدة الىتدريس تعد موج اً  حمركاً رئيساًن  نلطة مباارة لبنام الععهتات الرتبوية بني األ،عاتذة  الطلبعةن  بالىتعاك 

 معيني. ىل ي ذات مثر كبري ن تحداث الىتغيري بني الطلبة اجلا
 لو ،دق عدد كبري م  ا ىتعلمني ع  مبرز السمات اليت سبيز ا درس الناجحن ىلإنو هتد يصع  ربديد ذل  
بشععع ق دهتيعععقن ألن اخصعععية ا عععىتعلم تىتفاععععق معععع اخصعععية ا عععدرسن ىلعععنم  الشخصعععية العععذ  يفضعععلو بعععع  

الطالع ن م  كليىتعو م  الطلبةن ردبا   يفضلو آخر نن  هتد زبىتلر اآلرام حول مسات ا عدرس بعاخىتعف جعنس 
 . (Stone & Nielson, 1982)مسىتواه الىتعليمي 

 يعىتععرب ك ععري معع  ا در،ععني من تليععيم الطلبععة هلععم  ععري موضععوعين ألنععو   يع ععس ذمععاح ا ععدرس ن الىتععدريس 
 (Murray, 1972)بلعدر معا يع ععس اععبيىتو بعني الطلبععةن  دهتىتعو ن  ضعع الععمععاتإ  ل ع  درا،ععة معورا  

امعععق ا رتبعععاث بعععني تلعععديرات الطلبعععة  مار،عععات معضعععام ىيدعععة الىتعععدريس الرتبويعععة  تلعععديرات ماعععارت تق من مع
 & Blackburn)م درا،ععة بعكبععرين  كعععرك عارت نىتائععع(إ ن حععني ماعع9:.2م بلعع) )عذة منفس عععاأل،اتعع
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Clark, 1976)  مععع تق من معامععق ا رتبععاث بععني تلععديرات الطلبععة للفاعليععة الرتبويععة ألعضععام ىيدععة الىتععدريس
( 63( نىتععائم راجععع خعهلععا )Cohen,1981(. كمععا هتععدم كععوىني )2.84تلععديرات ا در،ععني منفسعع م بلعع) )

 درا،ةن هتدمت دعماً هتوياً لىتلييمات الطلبة ألدام ا در،ني  هتياس ىلاعلية تدريس م.  
 ( عدة جما ت لىتلييم عضو الىتدريس  ىلاعليىتون  تىتعلق King, 1978 ضمدد األدب الرتبو  النفسي )

ىذه اجملا ت بع : مسات عضو ىيدة الىتعدريسن نعواتم العىتعلم )ربصعيق الطلبعة(  خمرجاتعون تدارة الصعرن الطعة 
الدرا،يةن الىتدريس الصفين ععهتة ا درس بالطلبةن  ععهتة ا درس بعاجملىتمع  خدمىتعوإ  ىعذه اجملعا ت تسعاعد 

تق من مك ر الفدات اليت يرد ذكرىا ن علد هتياس ىلاعليىتو ن الىتدريس اجلامعين  تشري البحوث ذات الصلةن 
 األدب الرتبو ن  اليت ظم   من تليم مدام عضو ىيدة الىتدريس ىي: الطلبةن ا در،ون )الزمعم(ن ااداريون. 

جمعا ت ىعي: اجملعال الشخصعين  اجملعال ا ععرنن  ة عضو ىيدة الىتدريس اجليد   بد من ي ون م ىتماً ب عثع
ت مىتداخلعة  مرتابطعة مع  حيعث مضعموهناإ ىلا عدرس اجليعد ي عون علعد درجعة عاليعة  اجملال ا  ينن  ىعي جمعا 

معع  الىتأىيععق األكععادظمين  ا سععل ين  اا ععام با ععادة الدرا،ععيةن كمععا يىتصععر باللععدرة علععد الىتعامععق النععاجح مععع 
،الي  الىتدريس طلبىتون بطريلة ذبعلو هتريباً من من  حمبباً تلي من  كذل  لديو اللدرة علد ا ،ىتخدام األم ق أل

 اجليدةن  طرائق الىتلومي ا وضوعيةن  ىو الذ  يرتك آثاراً دائمة ن ،لوك طلبىتو. 
(  الععيت ماععار ىلي ععا تق مسععات Ryans, 1960 مك ععر الدرا،ععات الرياديععة ن ىععذا ا يععدان درا،ععة ريععانز )

 عنعدىم اىىتمامعات ثلاىليعة  ا در،ني اجليدي   من ا: مهنم كرمام ن ا  م علد اآلخعري ن  يلعرؤ ن با،عىتمرارن
عريضععة ن الفععع   ا و،عععيلا  العلعععومن  مهنعععم مشعععاركون ن النشعععاطات ا جىتماعيعععةن  يشععععر ن بعععالىتمىتع ن تهتامعععة 
ععهتععات مععع طع ععمن  من لععدي م اللععدرة علععد الرباعععة ن ال عععمإ  با لابععق ىلععإن مسععات ا ععدرس  ععري اجليععدن 

تىتعلعق بعإدارة الصعرن  حفعظ النظعام ىليعون  يفضعق النشعاطات سب لت بأنو مىتسل ن خصوصاً بااجرامات العيت 
العيت   تىتطلع  تهتامعة ععهتعاتن م  تفاعععق معع اآلخعري ن  يوصعر بع رام ،ععلبية مع  هتبعق ا سعؤ لني  ااداريععنين 

   ري مىتزن انفعالياً. 
سبيعز  ( ىللعد  جعو ،عؤاً  مفىتوحعاً تق الطلبعة ليحعدد ا مبعرز السعمات العيتTellfson, 1974مما تيلفسعون )

ا ععدرس الفّععععال مععع   ج عععة نظعععرىمن ىلأجعععابوا من مبعععرز ىععذه السعععمات ىعععي: الىتسعععامحن  ا ر نعععة ن الىتعامعععق معععع 
األخطامن  احعرتام الطلبعة  تلعديرىمن   عاس ا علعم   نعة الىتعلعيمن  مسعىتوى م ارتعو ن ععرض ا عادة الدرا،عية. 

الطلبعة لعضعو ىيدعة الىتعدريسن يسع م  ( من ارتيعاحBruton & Grull, 1982 تعذكر درا،عة بر تعون  جعر ل )
بدرجعة كبععرية ن هتيععام الطالعع  بىتوصععية مصععدهتائو  زمعئععو بدرا،عة ذلعع  ا سععامن م  مسععاهتات مخععرى مععع عضععو 

 ىيدة الىتدريس نفسو. 
 مجرى عدد م  الباح ني مراجعة لبع  الدرا،ات اليت حا لت ال شر ع  الععهتة بني ،لوك ا درسن 

 & Good, Biddleلصعر الدرا،عين  ععهتىت عا بعمليعة العىتعلم عنعد الطععب ) العمليعة الىتعليميعة داخعق ا

Brophy, 1975; Good, 1979; Brophy. 1981) إ  هتد توصلت ىعذه الدرا،عات تق من ىنعاك ععدة
مىتغريات هلا ععهتة بعملية الىتعلم عند الطعب من ا: الىتنوع ن طرائق الىتدريسن  ا،ىتخدم الو،عائق الىتعليميعةن 
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ن  هتدرتو علد تدراك ما صمر  داخق الغرىلة  الصفيةن  اِااراف الفعال علعد النشعاطات داخعق   اس ا درس
الصرن  هتدرتو علد تلدمي ا ساعدة لطعبعون  السع،عة ن ا نىتلعال ن عمليعة العىتعلم مع  خطعوة تق مخعرىن  

ن ن مسععىتوى هتععدراثم كمعا ضمّمععق طعبععو مسععؤ لية مععا تعّلمععوهن  من ي ععون  اهتعيععاً ن توهتعاتععو ععع  طعبععون لىت ععو 
العلليععةن  مسععاثم السععلوكيةن  يىتصععر بالواهتعيععةن  ا ععرح مععع طعبععون  من   يسععىتخدم ذلعع  ن ،ععبيق مصععلحة 

 اخصيةن  من يىتصر باجلدية ن عملو. 
( درا،ععة ثععدف تق ربديععد الصععفات م  السععمات Searles & NG, 1982 مجععرى ،ععريلز  من ج )

دة الىتدريس ا ىتميزن  مظ رت نىتائ  ا من الطلبة ير بون ن ا درس مسات ا ر وبة الواج  تواىلرىا ن عضو ىي
(ن  العععىتم   مععع  ا عععادة الدرا،عععيةن >322تعليميعععة ك عععرية مشم عععا: ثيدعععة منعععاخ صعععفي معئعععم يلعععوم تق العععىتعلم )

 ا ىىتمععععام بععععىتعلم الطلبععععةن  الىتعامععععق مع ععععم برحابععععة صععععدرن  الىتنويععععع ن م،ععععالي  الىتععععدريسن  زيععععادة الداىلعيععععةن 
  تش يع الىتعلم الذايت لدى الطلبةن  ا ىىتمام ن الىتدريس.

( درا،ة ثدف تق ربديد مىم مسات األ،ىتاذ اجلامعي م   ج ة نظر عينة 6:;3كما مجرى العيسو  )
معع  الطعععب اجلععامعيني ن جععامعيت اا،عع ندرية  بععري ت العربيععةن  هتععد كشععفت نىتائ  ععا ععع  من هتععوة اخصععية 

 رهن  سبس و باألخعم  الفضيلة  الصدم  األمانةن  جعودة اااضعرةن  السعماح األ،ىتاذ اجلامعين  حس  مظ
للطعب با ناهتشةن  احرتام ا واعيدن  حس  ا عاملة ىي مىم السعمات الواجع  تواىلرىعا ن األ،عىتاذ اجلعامعيإ  

 جودثان  د ره ن كما بّينت النىتائم من الذكور يركز ن علد ضر رة الىتزام األ،ىتاذ اجلامعي دبواعيد اااضرات 
حعععق ا شععع عتن  من ي عععون هتعععد ة حسعععنةن ممعععا اانعععاث ىللعععد ركعععزن ن تجابعععاث  علعععد ضعععر رة سبىتعععع األ،عععىتاذ 

 اجلامعي بالىتسامح  العطر.
( :7( هتام الباح ان دبلابلة )Menges & Kulieke, 1984 ن الدرا،ة اليت مجراىا من س  كولي  )

جلامعةن   ج ا هلم م،دلة مفىتوحة تىتعلق بالعوامق اليت ذبعل م يشعر ن طالباً  طالبة م  طلبة الب الوريوس ن ا
بالرضا م  عدم الرضا عع  معادة معان  ماعارت نىتعائم الدرا،عة تق من الطلبعة مكعد ا مشميعة: الىتغذيعة الراجععة العيت 

ع  منفس م  ضمصق علي ا الطلبة م  ا درسن  اىىتمام ا درس با ادة الدرا،يةن  تعطام الطلبة الفرصة للىتعبري
حبريعةن  ،عع ولة ىل عم ا ععادة الدرا،عيةن  ا صععول علعد ا علومععات اجلديعدةن ملابععق ذلع ن مكععد الطلبعة ن اجملععال 
الوجداينن علد اىىتمام عضو ىيدة الىتعدريس بالطلبعةن  تظ عار مشعاعر العود  الىتلعدير  ا حعرتام هلعم ن الىتعامعق 

 مع م. 
داىل ا الىتععرف تق صعفات األ،عىتاذ اجلعامعين  ذلع  ن ( درا،ة كعان مع  مىع6:;3 مجرى نربا    ضمىي )

( طالبعة مع  خمىتلعر كليعات اجلامععة.  هتعد 468جامعة اامارات العربية ا ىتحدةن  ت ونت عينة الدرا،ة مع  )
مظ رت النىتائم من ىناك صفىتني م،ا،يىتني يعىتلعد الطلبعة بضعر رة تواىلرىعا ن األ،عىتاذ اجلعامعي شمعا: ااخعع  

 بعات الطلبععةإ كمععا طال ع   الطلبععة بضعر رة من   ي  ععر األ،ععىتاذ اجلعامعي معع  الىتللععنين  من ن العمعقن  تف ععم ر 
 يركز علد مشاركة الطلبةن  من يعدل مثنام عملية الىتلييم.
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( ع  م،باب تس يق طلبة اجلامعة ن ا ساهتات ا خىتيارية ن نظام الساعات ;:;3كما حب ت حداد )
فت نىتعععائم الدرا،عععة من عضعععو ىيدعععة الىتعععدريس ن اجلامععععة يعىتعععرب مك عععر ا عىتمعععدة ن جامععععة الريمعععوكن  هتعععد كشععع

العوامععق مشميععة ن الىتععأثري ن الطلبععة للىتسعع يق ن ا سععاهتات ا خىتياريععة ن اجلامعععةن خاصععة الصععفات األكادظميععة 
وب )الىتدريسععية( الىتاليععة الععيت يىتمىتععع  ععا ا ععدرس اجلععامعي  ىععي: مر نععة ا ععدرس  تعاملععو اجليععد مععع الطلبععةن م،ععل

ا درس  طريلة عرضو للمادة بأ،علوب مشعومن الععدل ن الىتعامعق معع الطلبعةن ا ىىتمعام بالععهتعات اانسعانية 
 احعععرتام مشعععاعر الطلبعععةن كفعععامة ا عععدرس  مسعىتعععو األكادظميعععةن اخصعععية ا عععدرس ا رحعععة  بشااعععىتو معععع الطلبعععةإ 

عطععام الععمععاتن  مسععاعدة ا ععادة ن  احىتلععت الىتاليععة مرتبععة مىتدنيععة نسععبياً  ىععي: ،ععخام ا ععدرس اجلععامعي ن ت
 ثبات ا عدل الرتاكمي للطال  م  رىلعون  ، ولة ا صول علد ععمات مرتفعة.

( درا،ة لىتحديد صفات األ،ىتاذ اجلامعي العيت يعرى الطلبعة مهنعا ضعر رية عنعد 3;;3 هتد مجرى عبيدات )
من  مشميعةمبعرز نىتائ  عا تأكيعد الطلبعة  اخىتيارىم لدرا،ة مادة معينةن تذا متيحت هلعم حريعة ا خىتيعارن  كعان مع 

يىتصر األ،ىتاذ اجلامعي باحرتام الطلبةن  تتلان ا عادة الدرا،عيةن  اللعدرة علعد تيصعال ا علومعاتن  الىتفعاين ن 
 العطام الىتدريسي.

مشميععة الىتواصععق مععع الطلبععةن  ا،ععىتخدام األ،ععالي   (Huang, 1992) هتععد مكععدت نىتععائم درا،ععة ىععوانم 
العدالععةن  عععدم الىتمييععز بععني الطلبععة ىععي السععمات األبععرز معع  ن  الداىلعيععة للعمععقن ىلضععًع ععع  الىتدريسععية الفعالععة

  ج ة نظر الطلبة ن ا علم الفعال.
  ععدف الىتعععرف تق مسععات األ،ععىتاذ اجلععامعي معع   ج ععة نظععر طلبععة جامعععة اامععارات العربيععة مجععرى حممععد 

 كلية الرتبيةن مع  ا سعىتويني ال العث  الرابععإ ( طالباً  طالبةن ن352( درا،ة علد عينة ت ونت م  )6;;3)
 هتد كشفت النىتائم من ااناث مك عر تلعديراً للسعمات األكادظميعة لعدى م،عاتذث  ملارنعة بالعذكور ،عوام مكعان 
ن الواهتععععع مم ا ععععأمولن ن حععععني ف ت عععع  ىنععععاك ىلععععر م بععععني الععععذكور  اانععععاث ن تلععععدير السععععمات ا نفعاليععععة 

لواهتعيةن مما ن الصورة ا أمولةن ىللد كانت الفر م لصاحل ااناث ن تلدير السعمات  ا جىتماعية ن الصورة ا
 ا جىتماعية  ا نفعالية.

 عدف ال شعر عع  السعمات  (Border & Dorfman, 1994) ن درا،عة مجراىعا بعوردر  د رىلمعان 
ع  د كشفت الدرا،ة ا فضلة ن عضو ىيدة الىتدريس م   ج ة نظر الطلبة ن جامعة جورجيا األمري يةإ  هت

من الطلبععععة يفضععععلون من ظمىتلعععع  األ،ععععىتاذ اجلععععامعي السععععمات الىتاليععععة: تشعععع يع الطلبععععة علععععد الىتف ععععري  اابععععداع 
بصععورة جيعدةن سب نععو مع  ا عادة الىتعليميععةن تنظعيم اااضععراتن  مراععاة مشععاعر  ة الدرا،عةن اعرح ا ععادة الدرا،عي

 الطلبة.  
درا،ة  دف ال شر عع  السعلوكات ا ععززة  (Walsh & Maffei, 1994)كما  مجرى  الش  مان 

للعمليعة الىتعليميععة مع   ج ععة نظعر الطلبععة  معضعام ىيدععة الىتععدريسن  هتعد كشععفت الدرا،عة ععع  ععدد معع  النىتععائم 
من ا: من الطلبة يؤكد ن ضر رة من يىتمىتع األ،ىتاذ اجلامعي بعدد م  السماتن حضوره هتبق موعد اااضرات 

لعدالة ن معاملة الطلبةن بشااة الوجون الععهتات اجليدة مع الطلبةإ مما معضام ىيدة )، ولة ا لىتلام معو(ن ا
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الىتدريس ىلريكز ن علد ضر رة من ي ىتم األ،ىتاذ اجلعامعي بالطلبعة العذي  يععانون مشع عتن  ا،عىتخدام  ،عائق 
 تلومي  احدة مع توضيح ا للطلبة. 
ات األ،عععىتاذ اجلعععامعي مععع   ج عععة نظعععر طلبعععة ( ثعععدف تق معرىلعععة مسععع9;;3 ن درا،عععة مجراىعععا عبعععد ا  )

( طالباً  طالبةن م  زبصصعات علميعة  مدبيعةن  تظ عر 364جامعة بيت  من  ذل  علد عينة ت ونت م  )
النىتععععائم ىلر هتععععاً بععععني الععععذكور  اانععععاث ن تلععععديرىم لسععععمات األ،ععععىتاذ اجلععععامعي الععععواهتعي  ا ععععأمول ن جمععععا ت 

 من ترتي  الىتفضيق بني ىذه السمات كانت السمات ا جىتماعيةن الشخصية  ا جىتماعية  ا  نيةإ كما تبني
تلي ععا السععمات الشخصععيةن  مخععرياً السععمات ا  نيععة  األكادظميععة لععدى العينععة ال ليععةن  لععدى كععق معع  الععذكور 

  ااناث.
( تق ال شععر عع  الفاعليععة الىتدريسعية ألعضععام ىيدعة الىتععدريس ن ;;;3 ثعدف درا،عة بطععاح  السععود )

( طالباً  طالبة م  خمىتلر كليات ;333تة م   ج ة نظر طلبىت م.  هتد ت ونت عينة الدرا،ة م  )جامعة مؤ 
اجلامعةن  هتد مظ رت النىتائم من الفاعلية الىتدريسية ألعضام ىيدة الىتدريس كانت دبسعىتوى جيعدن  ىعي حباجعة 

،عيي علعد ا رتبعة األ قن تق تطويرن  هتد حصلت الفلعرة  ييلىتعزم بأ هتعات حماضعراتو كمعا ىعي ن الربنعامم الدرا
تلىت ا الفلرة ييىتابع حضور طلبىتو   يا مي ن ا رتبة ال انيةن  ن ا رتبة األخرية جامت الفلرة يي عىتم بشخصعية 

 ىتغريات جعنس الطالع ن  كليىتعون  مسعىتواه الدرا،عين  نعوع ا عادة العيت يدر،ع ا  اً ين  ف تظ ر مثر ية لالالطال  
 ن عملية الىتلييم.

(  دف ال شر ع   ا  ارات الىتدريسية الفعلية العيت ظمار،ع ا األ،عىتاذ 4222ة مجرثا ال يلة ) ن درا،
اجلععامعين  ا  ععارات الىتدريسععية ا  اليععة الععيت صمعع  من ظمار،عع ان  ذلعع  معع   ج ععة نظععر طالبععات جامعععة ا لعع  

 ،عود ن مدينة الرياضن  توصلت الدرا،ة تق عدد م  النىتائم من ا:
 مدام األ،ىتاذ اجلامعي تق درجة ال فاية ا ىتوهتعة منو. يصق مسىتوى  -

بطريلعععة منا،عععبة مععع  حيعععث ععععرض ا عععادةن  توزيعععع الوهتعععتن  ا ىىتمعععام  بنائ عععا اااضعععرة ضعععر رة تنظعععيم  -
 بالىتغذية الراجعة.

من البيدععععات الىتدريسععععية ا سععععاعدةن  تلنيععععات الىتعلععععيمن  م،ععععالي  الىتععععدريس ا عىتمععععدة علععععد اللععععرامات  -
ات األخعرىن  خعر ج األ،عىتاذ اجلعامعي عع  العر تنيإ حبيعث ينعوع ن طريلعة عرضعو للمحاضعرة  الىت ارب  الرب 

 يس م ن رىلع داىلعية الطلبة لبذل مزيد م  اجل د.

( درا،ة ثدف تق األدام الىتدريسي لأل،ىتاذ اجلامعي ب ليعة الرتبيعة عامععة ا لع  4222 مجرى اابوب )
( طالبعععاً 495ت الىتدريسعععيةإ  ذلععع  علعععد عينعععة ت ونعععت مععع  )ىليصعععق مععع  خععععل تلعععديرات الطلبعععة للممار،عععا

 طالبععةن  هتععد ماععارت النىتععائم تق من م ل ثعععث كفايععات معع   ج ععة نظععر الطعععب ىععي: اللععدرة علععد توصععيق 
ا علومععاتن  الععىتحمس للعمععقن  الرتحيعع  دبلابلععة الطلبععة مثنععام السععاعات ا  ىتبيععةإ ن حععني كانععت م ل ثعععث  

لبات ىي: اللدرة علد توصيق ا ادة الىتعليميةن   ضوح الشرحن  العمق ن جمال كفايات م   ج ة نظر الطا
الىتخصصإ  ف تظ عر النىتعائم مثعراً  ىتغعري ا سعىتوى الدرا،عي للطالع ن م  اجلعنس ن تلعدير ال فايعاتن ن حعني 
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صصععات تبععني من طلبععة الىتخصصععات األدبيععة مك ععر تلوظمععاً لععألدام الىتدريسععي لأل،ععىتاذ اجلععامعي معع  طعععب الىتخ
 .ا طالباث العلمية

 دف الىتعرف تق السلوكات ا زع عة العيت يعحظ عا الطلبعة  (Milley, 2003) ن درا،ة مجراىا ميلي 
( طالبعة مع  مرحلعة الب عالوريوس ن ثععث 96:علد معضعام ىيدعة الىتعدريسن  ذلع  علعد عينعة ت ونعت مع  )

اجععا للطلبععة معع  هتبعععق م،ععاتذثم ىععي: ععععدم جامعععات ممري يععةن  هتععد مظ عععرت النىتععائم من مك ععر السعععلوكات تزع
الىتنظيم مثنام الىتدريسن الىتحدث بسرعة مثنام ارح اااضراتن تلدمي اااضرات بصعوت معنخف ن  ازمفعاض 

 مسىتوى ععمات الطلبة.
( درا،ة  عرىلة معدى دمار،عة عضعوات ىيدعة الىتعدريس ل فايعات األدام الشخصعيةن 4227 مجرت األمسر )
( طالبعة مع  مرحلعة 957رن  الىتلومي ن جامعة مم اللعرىن  ت ونعت عينعة الدرا،عة مع  )الىتدريسيةن تدارة الص

الىتعععدريس ظمار،ععع  كفايعععات األدام الشخصعععيةن الب عععالوريوس.  هتعععد مظ عععرت نىتعععائم الدرا،عععة من عضعععوات ىيدعععة 
رن دمار،ة الىتدريسيةن تدارة الصرن  الىتلومي بدرجة مىتو،طةن  من طالبات كلييت العلوم الىتطبيلية  الشريعة يلد

عضوات ىيدة الىتدريس لل فاية الشخصية  كفاية الىتلومي مهتق مع  تلعديرات طالبعات كليعة العلعوم ا جىتماعيعة. 
 من طالبات كلية العلوم ا جىتماعية يلدرن دمار،ة عضوات ىيدة الىتدريس لل فاية الىتدريسية تلديراً معلد م  

 م بعني ال ليعات ن تلعدير دمار،عة عضعوات ىيدعة تلديرات طالبات باهتي ال لياتإ ن حني ف ت   ىناك ىلعر 
 الىتدريس ل فاية تدارة الصر.
 ىلر للباح ني م  درا،ات ،ابلة يعحظ ما يلي:ان ضوم ما تو  تعقيب على الدراساتل

تن موضوع تلييم عضو ىيدة الىتدريسن  ربديد مبرز السمات ا ميزة لون  اليت ير   الطلبة بىتواىلرىعا ىليعو  -
 ا ياً  عربياً.هتد للي اىىتماماً ع

( هتد مضد علي ا 3;;3(ن  عبيدات );:;3األردنية حداد ) ةتن الدرا،ات اليت مجريت ن البيد -
مك ععر معع  عسععة عشععر عامععاًن  مهنععا ثععدف تق ربديععد م،ععباب تسعع يق الطلبععة ن بععع  ا سععاهتات ا خىتياريععة  

 تليعيم عضعو ىيدعة الىتعدريسن ( ىللد كانت ثعدف تق;;;3لل امعة د ن  ريىاإ مما درا،ة بطاح  السعود )
  ليس تق ربديد السمات اليت ير   الطلبة بىتواىلرىا ىليو.

تن ىناك تباينعاً ن نىتعائم الدرا،عات ن ربديعد السعمات ا ميعزة لأل،عىتاذ اجلعامعي  ترتيب عان  تهنعا ن  -
لىتواصععق األ لعع  تركععز علععد الصععائص الشخصععية كالىتسععامحن  العدالععةن  هتععوة الشخصععيةن  احععرتام الطلبععةن  ا

مع عععمإ أل األكادظميعععة كىت يدعععة جعععو درا،عععي منا،ععع ن  تلعععدمي الىتغذيعععة الراجععععةن  العععىتم   مععع  ا عععادة الىتعليميعععةن 
  تنويع م،الي  الىتدريس.

ف تظ ععععر بععععع  الدرا،ععععات ىلر هتععععاً دالععععة تحصععععائياً بععععني الععععذكور  اانععععاث ن تفضععععيعثم لصععععائص  -
(إ ن حني مظ رت درا،ات 4222إ اابوبن ;;;3إ بطاح  السعودن 9;;3األ،ىتاذ اجلامعي )عبد ا ن 

(ن 6:;3مخرى تفضيق ااناث لعبع  الصعائص مك عر مع  العذكورن م  الع عسن كمعا ن درا،عة العيسعو  )
 (.6;;3 درا،ة حممد )
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 مشؽؾة الدراسة - 3

فىتاح   ا  من عضو ىيدة الىتدريس ن اجلامعة ىو العنصر األ،اس ن العملية الىتعليمية الىتعلميةن  ىو ا 
العععرئيس ن ربليعععق مىعععداف الىتعلعععيم اجلعععامعي ا ىتم لعععة ن الىتعععدريس ا ميعععزن  البحعععث العلمعععين  خدمعععة اجملىتمعععع. 
ىلأحس  الط ن  ال ىت ن  ا ناىمن  البيانات اجلامعية   ربلق مىداىل ا ما ف يلم علد تنفيعذىا عضعو ىيدعة 

هتصععارى ج ععده لىتحليععق مىععداف اجلامعععةن  تعدريس ذ  كفايععات عاليععة تدريسععاً  حب ععاً  خدمععًة للم ىتمععإ ىليبععذل
م  خعل تعليمو  دمار،اتو البح ية  الىتدريسيةن  ظم   من يعوض م  نلص م  تلصري حمىتمعق ن اام انعات 

 ا ادية  الفنية ن اجلامعة ،وام بسوام.
تلععع ربععت ضععغوث كبععرية جععداً   (Woolfolk, 1998, 26)كانععت اجلامعععات كمععا يشععري   لفولع      عا
زايععد معععداد الطلبععةن  تعععدد مسمععاث األ،ععاتذةن  مصععادر تعععدادىمن   ععا كانععت معععداد الطلبععة ن جامعععة نىتي ععة ت

( ملععر طالعع   طالبعةإ كععان الىتعععرف مسععات عضععو 52الريمعوك هتععد تضععاعر ن السععنوات األخعرية ليزيععد علععد )
الىتعليميععة الىتعلميععةن  ىيدععة الىتععدريس الفعععالن  ربديععد السععمات الععيت سبيععزه ععع   ععريهن ذا هتيمععة عظيمععة ن العمليععة

ليىتسعععل لل امععععة تلعععدمي العععربامم الىتدريبيعععة ن اجملعععا ت األكادظميعععة  الشخصعععية العععيت ظم ععع  من تسععع م ن بنعععام 
الشخصعية ا ىت املععة  ا ىتوازنععة للمععدرس اجلععامعي. لععذا ىللععد دمبععت جامعععة الريمععوك منععذ الفصععق الدرا،ععي األ ل 

اجلامعععة علععد تجععرام تليععيم ىلصععلي جلميععع معضععام ىيدععة  بإيعععاز معع  تدارة :4229/422معع  العععام الدرا،ععي 
الىتععدريس دمعع  ىععم د ن رتبععة م،ععىتاذن  ذلعع  معع  خعععل الطلبععة ا سعع لني ن تحععدى الشععع  الععيت يدر،ععوهناإ 
للحصول علد تغذية راجعة ع  مجيع معضام ىيدة الىتدريسن  تز يدىم  ا بعد هنايعة الفصعقن اظمعاهنم بأشميعة 

ا صمابيات  تعن السلبيات م  هتبق كق عضو ىيدة تعدريس ن اجلامععة.  ىنعا تعرد  ىذا ااجرامن  دف تعزيز
تق الذى  بع  الىتساؤ ت ع  خصائص ا درس الفعال  مساتو م   ج ة نظر طلبة اجلامعةن  ما تذا كانت 

 ىذه السمات زبىتلر م  جنس تق آخرن م  م  كلية تق مخرى. 
 أهؿقة الدراسة - 4

ة مشميىت عععا مععع  جعععانبنين اجلانععع  األ ل: نظعععر ن  يىتم عععق ن ال شعععر عععع  السعععمات ت ىتسععع  ىعععذه الدرا،ععع
ا ميزة لعضو ىيدة الىتدريس الفعال ن جامعة الريموكن  كذل  ال شر عما تذا كانت تلعديرات الطلبعة هلعذه 
السعععمات زبىتلعععر بعععاخىتعف جعععنس الطالععع ن  كليىتعععون  مسعععىتواه الدرا،عععي  الىتفاععععق بعععني ىعععذه ا ىتغعععريات.  ممعععا 

ان  ال اين: عملي )تطبيلي(ن  ي م  ن مساعدة ا سؤ لني ن جامعة الريموكن  ربديداً مركز تطعوير مدام اجل
اهليدة الىتدريسية ن جامععة الريمعوك علعد من يركعز علعد مك عر ااعا ر مشميعة لعدى الطلبعةن  ا ،عىتفادة من عا مثنعام 

 يععد معضعام ىيدععة الىتعدريس ن اجلامعععة بىتغذيععة بنعائ م لععربامم الىت يدعة ألعضععام ىيدعة الىتععدريس اجلععدد.  كعذل  تز 
راجعععةن ردبععا تسعع م ن جعععق ال  ععريي  مععن م يعيععد ن حسععاباثم ن نععوع السععلوك الصععفي الععذ  ين  ععون مثنععام 
تدريس من  تلدمي صورة م الية لعضو ىيدة الىتدريس اليت صم  من ي ون علي ا ا درسن  بالىتاك يسىتفيد من عا 

امععععات بشععع ق ععععام. كمعععا ظم ععع  ا ،عععىتفادة مععع  مداة الدرا،عععة مععع  هتبعععق بعععاح ني معضعععام ىيدعععة الىتعععدريس ن اجل
 آخري  ن جامعات مخرى ن األردنن م  جامعات عربية مخرى هلا خصائص 
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 جامعة الريموك نفس ا.
 أهداف الدراسة - 5

 ثدف الدرا،ة ا الية تق ما يلي:
لبةإ ىل م معرف الناس با درسن  مهتدرىم ربديد السمات ا ميزة لعضو ىيدة الىتدريسن م   ج ة نظر الط

علد ربديد السعمات العيت ذبععق منعو مدر،عاً ىلععاً  مىتميعزاًن  ىعم ا سعىتفيد ن مع  العمليعة الىتعليميعة الىتعلميعة ن 
اجلامعة بش ق مباارن لذا مع  الضعر ر  الىتععرف تق الصعائص  السعمات العيت ير بعون بىتواىلرىعا ن مدر،ع م 

 من  يىتعاملون معو يومياً ىل رياً  تربوياً  اجىتماعياً  ثلاىلياً  ،يا،ياً.اجلامعين الذ  يىتفاعق مع 
ال شعععر عمعععا تذا كانعععت ىعععذه السعععمات ا ميعععزة لعضعععو ىيدعععة الىتعععدريس زبىتلعععر بعععاخىتعف جعععنس  -

 الطال ن  كليىتو  مسىتواه الدرا،ي.

 أسىؾة الدراسة - 6

 ،عت الدرا،ة ا الية تق ااجابة ع  السؤالني الىتاليني: 
األشميعععة النسعععبية ل عععق ىللعععرة مععع  ىللعععرات األداة ا صعععممة  عرىلعععة مسعععات عضعععو ىيدعععة الىتعععدريس  معععا -6-0

 الفعال؟ 
ىعععق زبىتلعععر آرام طلبعععة اجلامععععة حعععول السعععمات ا ميعععزة لعضعععو ىيدعععة الىتعععدريس بعععاخىتعف جعععنس  -6-0

ين(ن م  الطالعع ن م  نععوع ال ليععة )تنسععانية/ علميععة(ن م  ا سععىتوى الدرا،ععي )ا سععىتوى األ ل/ ا سععىتوى ال ععا
 الىتفاعق بين ا؟ 

 فرضقات الدراسة - 7

 صيغت ىلرضية الدرا،ة الرئيسة علد النحو الىتاك:
( بني مىتو،عطات تلعديرات 2.27ليس ىناك ىلر م ذات د لة تحصائية عند مسىتوى الد لة )=  -

علميعة(ن  الطلبة دبلياس السمات ا ميزة للمدرس اجلامعي الفّعال تععزى تق جعنس الطالع ن  كليىتعو )تنسعانيةن
  مسىتواه الدرا،ي )ا سىتوى األ لن ا سىتوى ال اين(ن  الىتفاعق بين ا.

 الًعروػات اإلجرائقة - 8

ىعو كعق مع  ضممعق رتبعة م،عىتاذن م  م،عىتاذ مشعاركن م  م،عىتاذ مسعاعدن م   لعضو هقىة الًددروس  -
 مدرسن م  كان حماضراً مىتفر اً ضممق تل  الرت .

ىي جمموعة م  الصائص اليت ير ع  الطلبعة بىتواىلرىعا  لوسالسؿات املؿقزة لعضو هقىة الًدر -
 ن عضو ىيدة الىتدريس  ىلق جما ت الىتخطي   الىتدريسن تدارة الصرن  السمات الشخصية. 
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 حدود الدراسة - 9

تىتحععدد نىتععائم الدرا،ععة بأهنععا مجريععت علععد طلبععة مربععع كليععات ىللعع  معع  كليععات جامعععة الريمععوك ىععي: كليععة 
  لل ند،عة الىتطبيليعة )كليعات علميعة(إ  كليعة الرتبيعةن  كليعة اآلداب )كليعات تنسعانية(ن  العلومن  كلية ا  ا  

 كما مهنا اهتىتصرت علد طلبة الب الوريوس ىلل .
 جمًؿع الدراسة -11

ت وَّن جمىتمع الدرا،ة م  طلبة كلييت الرتبية  اآلداب )كليات تنسانية(ن  كلييت العلوم  ا  ا   لل ند،ة 
علميعععععععة( ن جامععععععععة الريمعععععععوك خععععععععل الفصعععععععق الدرا،عععععععي ال عععععععاين مععععععع  الععععععععام اجلعععععععامعي الىتطبيليعععععععة )كليعععععععات 

( طالباً  طالبةن  ىلق ااحصائيات الصادرة ع  دائرة اللبول 35795ن  البال) عددىم زىام ):4229/422
  الىتس يق ن اجلامعة.

 يبين خصائص مجتم  الدراسة. (0الجدول )
 العلمية اإلنسانية الكلية
 المجموع الثاني ا ول الثاني ا ول سيالمستو  الدرا
 7922 ;8: 9;38 3554 3:24 ذكور
 9:95 3524 3485 33;3 9;55 إناث

 35795 4393 82;4 5465 ;;73 المجموع
 عقـة الدراسة -11

 اخىتريت عينة الدرا،ة بطريلة عنلودية عشوائيةن م  كليات الرتبيةن  اآلدابن  العلوم  ا  ا   
 (ن  يبني >9.73( طالباً  طالبةإ بنسبة سب يق بلغت )3242ةن  هتد بل) عدد مىلرادىا )لل ند،ة الىتطبيلي
 ( توزيع مىلراد عينة الدرا،ة  ىلق مىتغرياثا ا سىتللة. 4اجلد ل رهتم )

 هفرا  عينة الدراسة موزعين وف  الجنس والمستو  الدراسي والكلية (0الجدول رقم )
 العلمية اإلنسانية الكلية
 المجموع الثاني ا ول الثاني ا ول راسيالمستو  الد
 662 322 382 2; 2; ذكور
 7:2 332 322 332 482 إناث

 3242 432 482 422 572 المجموع
ىذا  هتد عرِّف مىلراد عينعة الدرا،عة بأىعداف البحعثن  طلع  تلعي م الىتعبعري ب عق صعراحة عع  آرائ عمن  من 

 ىلل .ا،ىت اباثم ل  تسىتخدم ت  أل راض البحث العلمي 
 مـفجقة الدراسة -12
للد جلأ الباح ان تق ا،ىتخدام ا ن م الوصفي الىتحليلعي ن ىعذه الدرا،عةن ألنعو ا عن م األنسع  لىتحليعق  

 مىداىل ا. 
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 مًغريات الدراسة -13

 ااىتملت الدرا،ة علد ا ىتغريات الىتالية: 
  :وهي مًغريات مسًؼؾة -13-1

 جنس الطال  )ذكرن من د(. -
 علميةن تنسانية(.كلية الطال  ) -

ا سىتوى الدرا،ي )ا سىتوى األ لن ا سىتوى ال اين(ن  ظم ق ا سىتوى األ ل طلبة السنىتني األ ق  ال انيةإ  -
  ظم ق ا سىتوى ال اين طلبة السنىتني ال ال ة  الرابعة.

 املًغري الًابع -13-2

د السعععمات ا ميعععزة للمععععدرس تلعععديرات الطلبعععة علعععد األداة ا سعععىتخدمة  ا ععععدة مععع  هتبعععق البعععاح ني لىتحديععع
( ىللرة موزعة ن ثعثة مبعاد ىي: الىتخطعي   الىتعدريس ن تدارة الصعرن  السعمات 67اجلامعين  ا  ونة م  )

 الشخصية.
 أداة الدراسة - 14

لىتحليعععق مىعععداف الدرا،عععة بنيعععت مداة الدرا،عععة  ىعععي ا ،عععىتبانةن  ذلععع  ن ععععدة خطعععوات مشم عععا: مراجععععة 
ن اجلامعععععةن كمععععا سبععععت مراجعععععة مدبيععععات لعضععععو ىيدععععة الىتععععدريس للسععععلوك الىتدريسععععي اللفيععععة النظريععععة العزمععععة 

إ عبععد ا ن 6;;3ا وضععوعات الرتبويععة ذات الصععلةن ىلضععًع ععع  ا ،ععىتعانة بععبع  األد ات البح يععة )حممععدن 
(ن  كععذل   جععو ،ععؤال مفىتععوح ااجابععة لعععدد  4227إ األمسععرن4223إ الشعععوانن 4222إ  ال يلععةن 9;;3

الناجح  عضو ىيدة الىتدريسبة اجلامعةن طُل  تلي م من ي ىتبوا مبرز السمات  الصائص اليت سبيز كبري م  طل
 الفعععال معع   ج ععة نظععرىمن  بنععام علععد خععربة البععاح نين  مهنمععا معع  معضععام ىيدععة الىتععدريس ن اجلامعععةن كىتبععت 

بعد الىتخطعي   الىتعدريسن  ( ىللرة موزعة ن ثعثة مبعاد ىي:76ىللرات األداة بصورثا األ ليةن  ت ونت م  )
 بعد تدارة الصرن  بعد السمات الشخصية. 

 صدق األداة وثياتفا - 15

ربلق الباح ان مع  الصعدم الظعاىر  لعألداةن  ذلع  بعرضع ا علعد جلنعة مع  اا معنين  البالغعة عشعرة مع  
ن اا مععنيإ معع   معضععام ىيدععة الىتععدريس ن كليععة الرتبيععة عامعععة الريمععوكن  دمعع  تىتععواىلر ىلععي م الشععر ث األخععرى

حيث اىىتمام م  ا،ىتعدادىم لصرف الوهتت ال ان للىتح يمن  ذل  ابدام آرائ م ن ىللرات األداةن لىتلعدير 
مدى انىتمائ ا لألبعاد العيت تنعدرج ربىت عان  معا تذا كانعت سب عق مسعات لعضعو ىيدعة الىتعدريس ن اجلامععةن ىلعاهترتح 

داخلعةن  تععديق الصعيا ة اللغويعة لعبع  الفلعرات بعض م تضاىلة مسات جديدةن  حذف مسات م ررةن م  مىت
حظيت األداة بعد الىتعديق  ا ذف  ااضعاىلة علعد مواىللعة الل نعةن  اعىتعرب ذلع  مؤاعرًاً  علعد  داألخرىن  هت

( ىللرةن موزعة تق ثعثة مبعاد ىي: الىتخطي  67صدم األداةن ىلأصبحت األداة بصورثا الن ائية م ونة م  )
 ( ىللرة. 33( ىللرةن  السمات الشخصية )36ارة الصر)( ىللرةن تد42 الىتدريس )
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( :9 لىتلععدير ثبععات األداةن هتععدر ثبععات ا تسععام الععداخلي للمليععاس بعععد تطبيلععو علععد عينععة ت ونععت معع  )
طالبعععاً  طالبعععة مععع  جمىتمعععع الدرا،عععة  خعععارج عينعععة الدرا،عععةن با،عععىتخدام معادلعععة كر نبعععاخ ملفعععان  هتعععد بلععع) معامعععق 

(ن 3;.2هتعععدر با،عععىتخدام معادلعععة ج معععان للىت زئعععة النصعععفية  بلغعععت ) ذل (إ  كععع2;.2ا تسعععام العععداخلي )
  تعىترب ىذه الد  ت كاىلية لىتحليق م راض البحث. 

 تصحقح األداة - 16

ا،ىتخدم تدريم لي رت الما،عي األك عر اعيوعاً لع،عىت ابة عع  كعق ىللعرة مع  عسعة مسعىتويات بعدماً مع  
مواىلععقن  ععري مىتأكععدن مععععارضن معععارض بشععدة(إ حبيعععث  ا واىللععة بشععدة حععا ا عارضعععة بشععدة )مواىلععق بشعععدةن

( علعععد الىتعععواكإ  عليعععو ت عععون مدل درجعععة ضمصعععق علي عععا ا سعععىت ي  ىعععي 3ن 4ن 5ن 6ن 7تعطعععد العععدرجات )
( علعععد بععععد 322- 42(إ ممعععا علعععد األبععععاد ىلىتعععرتا ح بعععني )447( علعععد األداة ال ليعععةن  معلعععد درجعععة )67)

( علعععد بععععد السعععمات 77 – 33د تدارة الصعععرن  بعععني )( علعععد بعععع92- 36الىتخطعععي   الىتعععدريسن  بعععني )
 الشخصية.

 تطيقق إجراءات اليحث - 17

ىتنسعيق معع معدرس ا سعام هتام الباح ان بىتوزيع ا ،ىتبانة علد عينة الدرا،ة ن ال لياتن  ذل  بال -07-0
اجلعامعين  ا ،ىتبانة ن حماضرتون  نوه للطلبة من اهلدف م  الدرا،ة ىو ربسعني ىلاعليعة الىتعدريسالذ   زعت 

 الذ  يعنع س بعد ره علعد الطالع  ألنعو ا سعىتفيد ا بااعر مع  الىتعلعيم اجلعامعين  طُلع  تلعي م من يولعوا األداة 
 سىتحل ان  ااجابة ع  ىللراتو بدهتة  مصداهتيةن  من اجاباثم ل  يطّلع علي ا محد. تاألشمية اليت 

ل ليععة بشعع ق عععامن  درجععة صععححت ا ،ععىتباناتن  ا،ععىتخرجت درجععة ل ععق طالعع  ععع  األداة ا -07-0
 ىلرعية ل ق جمال م  جما ت األداة. 

اجعععرام الىتحلعععيعت ااحصعععائية  (SPSS) لإلجابعععة عععع  م،عععدلة البحعععثن ا،عععىتخدمت الرزمعععة ااحصعععائية 
 الوصفية  ا ،ىتد لية. 

 نًائج الدراسة ومـاقشًفا - 18

األداة ا صعممة  عرىلعة مسعات  ما األشمية النسعبية ل عق ىللعرة مع  ىللعراتلإلجابة ع  السؤال األ ل ي -08-0
ا،ععىتخرجت األشميععة النسععبيةن  ا ىتو،ععطات ا سععابية  ا رمراىلععات ا عياريععة ل ععق عضععو ىيدععة الىتععدريس الفعععال؟ي 

(  ىععي 5ىللعرة معع  ىللععرات ا ،ععىتبانةن  ل ععق جمعال معع  جما ثععان  لععألداة ال ليععة ىل انعت كمععا ن اجلععد ل رهتععم )
 مرتبة تنازلياً. 
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 (3الجدول رقم )
 ا ىمية النسبية وا وساط الحسابية واإنحرافات المعيارية لفقرات ا  ا  مرتبة تنازلياً 

 رقم
 نص الفقر  الرتبة الفقر 

 ا ىمية
النسبية 
٪ 

 الوس 
الحسا
 بي

اإنحراف 
 المعياري

علععد حسععاب  ن تعاملععو مععع الطلبععةن ىلععع ضمععا  محععداً  عععاد ً من ي ععون  3 45
 اآلخري .

;9.82 6.:: 2.:;  

 3.35 4:.6 8.22; يلىتزم با  ق  ا بادئ  األخعم الفاضلة.من  4 48
 3.37 3:.6 8.22; دبا   يضر دبصلحة الطلبة.  مرحاً  بشوااً من ي ون  5 ;4
 3.23 6.99 7.22; يىتحمق مسؤ لياتو بإخع   ممانة.من  6 :
 3.33 6.94 6.22; يىتلبق آرام اآلخري . من 7 55
 3.26 ;6.8 6.22; م   ج ة نظر الطلبة. ينظر لألمور من 8 34
 9;.2 6.88 5.22; لديو مر نة كاىلية سب نو م  الىتعامق ا س  مع الطلبة.ت ون  من 9 63
 3.47 6.78 3.42; م  نفسو. ي ون  اثلاً  من 32 38
 3.24 6.75 3.22; يىتمىتع بالبساطة  الىتواضع. من 34 42
 ;:.2 :6.6 2.22; .تنس م مهتوالو مع مىلعالو من 37 59
 :3.2 6.67 22.;:    ينفعق بسرعة. اً  مىتزن اً ىادئي ون  من 38 6
 :3.9 6.89 5.62; المجال الكلي )السمات الشخصية(  
 3.25 6.86 2:.4; لديو اللدرة علد ثيدة بيدة تعليمية مش عة   دية.ت ون  من : 5
 ;3.2 :6.7 3.82; الطلبة للمشاركة الصفية. عيىتيح الفرصة جلمي من ; 64
 ;;.2 6.73 2.42; ي ىتم بىتوىلري اجلو ا نا،  عند تجرام ا مىتحانات. من 35 66
 ;2.9 6.58 9.22: يسىتغق زم  اااضرة ن تدريس منىتم. من 39 :4
 3.25 6.38 5.22: يلىتزم دبواعيده مع الطلبة. من ;3 67
 3.23 ::.5 99.82 اللدرة علد تدارة ا وار داخق اااضرة.و لدي  ونّ ت من 45 62
 6:.2 5:.5 99.22 يىتحدث بصوت  اضح  مسموع. من 46 58
لديعععععو اللعععععدرة علعععععد ا،عععععىتخدام م،عععععالي  ا عحظعععععة الصعععععفية ت عععععوّن  من :4 33

 بفاعلية.
96.62 5.94 3.23 

 3.39 5.99 97.62 ضمر  علد ا لىتزام دبوعد بدم اااضرة  تهنائ ا. من 47 44
ربديععععد الععععزم  العععععزم اجععععرام كععععق نشععععاث لديععععو اللععععدرة علععععد ت عععون  من 52 37

 تعليمي.
95.22 5.87 2.:9 

 3.38 ;5.8 2:.95 يسىتعد ااضرتو  صم ز مسىتلزماثا مسبلا. من ;4 54
 3.45 5.83 94.42 يىتابع حضور الطلبة   يا م ع  اااضرات. من 53 9
 3.37 5.79 93.62 للنظام. يىتبع تجرامات الضب  مع الطلبة ا خالفني من 55 47
 3.58 ;5.3 2:.85 ضمر  علد توىلري مراهتبة جيدة مثنام ا مىتحانات. من ;5 ;3
 9;.3 6;.5 2:.:9 المجال الكلي )إ ار  الصف(  
 3.32 6.77 3.22; ضمدد مواعيد ا خىتباراتن  يعطد  هتىتاً كاىلياً لع،ىتعداد هلا. من 33 7
 3.43 ;6.6 2:.;: يىتيح للطلبة ىلرصة الىتعبري ع  آرائ م. من 36 43
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 3.37 ;6.4 8.22: يلدم ا ادة الىتعليمية بش ق مىتسلسق  منطلي. من :3 8
 3.32 6.26 2:.2: يرب  موضوع اااضرة با ياة العملية ما مم  . من 42 49
 ;3.3 9;.5 62.;9 ظم د للمحاضرة بطريلة مشوهتة ت ري انىتباه الطلبة. من 43 53
 3.44 7;.5 22.;9 .يدر، ا مىتم نا م  ا ادة اليتي ون  من 44 3
 3.39 5.98 97.42 .ضمدد خطة ا سام بوضوح من 48 :5
 3.53 5.97 97.22 يز د الطلبة بالىتغذية الراجعة با،ىتمرار. من 49 35
 3.44 :5.7 94.22 يسىتخدم م،الي  تعليمية مىتنوعة  معئمة. من 54 4
 3.46 5.73 92.22 ي ىتم بالواجبات الصفية  تلوظم ا. من 56 65
 3.52 5.63 42.:8 يسىتخدم مواد تعليمية تعئم مىداف اااضرة. من 57 46
 ;;.2 5.46 87.22 يسىتخدم الىت  يزات  الو،ائق السمعية  البصرية. من 58 36
 ::.2 5.44 86.62 ضمّول اجابات الطلبة الطأ تق ىلر  للىتعلم. من 59 57
 7:.2 5.43 86.42 ضرة.يراجع األىل ار الرئيسية ن هناية ااا من :5 ;
 3:.2 5.34 84.62 ضم  ا وضوع العلمي الذ  يدر،و. من 62 52
 ;:.2 5.33 84.42 يعي األىداف الرتبوية عامة  األىداف اليت يدر، ا خاصة. من 63 ;5
 3:.2 ;5.2 84.22 يعرف ما صم  عليو عملو خطوة خبطوة. من 64 32
 7;.2 8;.4 22.;7 .طمط  لألنشطة الصفية بش ق ،ليم من 65 56
 2.98 4:.4 78.22 ي لر الطلبة بالواجبات  األعمال البيىتية. من 66 39
 3.54 4.93 76.22 يىتل  اللغة العربية الفصحد  يسىتخدم ا ن الىتدريس. من 67 :3
 3.87 5.76 2:.92 المجال الكلي )التخطي  والتدريس(  
 3.96 6;.5 3:.:9 ا  ا  الكلية  

 (.7(ن  ا د األهتصد = )3للو،  ا سا  للفلرة = ) * ا د األدل
( بوضوح مدى األشمية النسبية اليت يولي ا الطلبعة جلميعع السعمات 5تبني البيانات الواردة ن اجلد ل رهتم )

اليت سبيز ا درس اجلامعي الفعالن كما من جما ت ا ،ىتبانة ال عثة هتد حظيت باىىتمام كبري م  مجيع الطلبةن 
( ىلعأعلد تنىتمععي تق اجملعا ت ال عثعةن  لععيس تق 6ىلععأعلدن م  دبىتو،ع  ) >2:ت ذات األشميعة النسعبية ىلعالفلرا

 (  ىي نسبة جيدة. >3:.:9جمال  احد بعينوإ كما من األشمية النسبية لألداة ال لية بلغت )
جلععامعي  تىتفعق ىعذه النىتي ععة تق حعد مععا معع بععع  الدرا،عات الععيت حب عت ن تليععيم عضعو ىيدععة الىتعدريس ا 
(  هتععععد نالعععت السععععمات )ا عرىليععععة ;:;3(ن  درا،عععة )حععععدادن 3;;3إ عبيععععداتن  Ryans, 1960)م عععق 

 األكادظميععة  ااداريععة  الشخصععية جمىتمعععة اىىتمامععاً كبععرياً معع  هتبععق الطلبععةن  لععيس مسععىتغرباً من يركععز الطلبععة علععد 
عي الفععالن ىلعضعو ىيدعة الىتعدريس ن ألهنا تعطي صورة مىت املة ع  عضعو ىيدعة الىتعدريس اجلعامةاجملا ت ال عث

ا فضععق لععدى الطلبععة ىععو الععذ  ي ععون موضععوعياً ن تعاملععو مععع الطلبععةن  سموذجععا هلععمن  ملىتزمععا با  ععق  ا بععادئ 
ن ىلضًع ع  سب نو م  مادتون  عرض ا ةجيد توون  هتادراً علد هتيادة صفو  تدار  األخعم الفاضلةن  ضمرتم طلبىت

 عرضاً مىتسلسًع  منطلياً.
 يىتبني من الطلبة هتد م لوا السمات الشخصية لأل،ىتاذ اجلامعي مشمية بالغةن ىللد بل) ا ىتو،   اعكم
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>(ن تععععه بععععد تدارة الصعععرن دبىتو،ععع  حسعععا  5.62;( بأشميعععة نسعععبية بلغعععت )6.89ا سعععا  هلعععذا اجملعععال )
ا  ملعداره >(ن  مخعرياً بععد الىتخطعي   الىتعدريس دبىتو،ع  حسع2:.:9(  مشمية نسعبية بلغعت )6;.5ملداره )

>(ن األمعععر العععذ  ظم ععع  ععععز ه تق من الطلبعععة بشععع ق ععععام ي ىتمععععون 2:.92(  مشميعععة نسعععبية بلغعععت )5.76)
بالطريلعة  األ،علوب العذ  يعععامل م بعو األ،عىتاذ اجلععامعين  من ي عون ملىتزمعاً بععاألخعم  ا بعادئ العامعةن مك ععر 

صعلوا علعد ا عرىلعة مع  خععل ال ىتع ن م  اىىتمام م بعإدارة الصعرن  الىتخطعي   الىتعدريسن ألهنعم ظم ع  من ضم
 اجملععععت العلميعععةن  ععععرب  ،عععائق ا تصعععال ا خىتلفعععة كا نرتنعععت العععذ  تعععوىلره اجلامععععة جلميعععع طلبىت عععا ن مجيعععع 

 خمىترباثا  م ىتبىت ا.
( من مجيعععع ىللعععرات األداة كانعععت مشميىت عععا النسعععبية تفعععوم ا سعععىتوى ا يعععاد  5 يعحعععظ مععع  اجلعععد ل رهتعععم )

( يمن :3(ن با،ىت نام الفلرة رهتم )5طاً حسابية معلد م  الو،  ا سا  ا ياد  )>(ن  هتد نالت م ،ا82)
>(  مىتو،ععط ا 76.22يععىتل  اللغععة العربيععة الفصععحد  يسععىتخدم ا ن الىتععدريسي ىللععد كانععت مشميىت ععا النسععبية )

نعععت ىللعععد كا   لعععر الطلبعععة بالواجبعععات  األعمعععال البيىتيعععةيمن ي ( ي39(ن تلىت عععا الفلعععرة رهتعععم )4.93ا سعععا  )
طمط  لألنشعطة الصعفية ( يمن 56(ن ىلالفلرة رهتم )4:.4سا  )>(ن  مىتو،ط ا ا 78.22مشميىت ا النسبية )

 (. 8;.4>(  مىتو،ط ا ا سا  )22.;7بش ق ،ليم ي  بلغت مشميىت ا النسبية )
ن  عععاد ً من ي عون ( من الطلبعة مكعد ا  بشعع ق ملفعت للنظعر مشميعة الفلعرات )5 يظ عر مع  اجلعد ل رهتعم )

املو مع الطلبةن ىلع ضما  محدا علد حساب اآلخري (ن  ذل  ممر طبيعيإ ىل ق طالع  يسععد للحصعول تع
علعد حلععو مع  الععمععاتن  يشعععر بالضعيق  الضعع ر تذا محعس بغععري ذلعع ن خاصعة  من الىتعيععني ن اللطاعععات 

 كذل  هتبولو ن بعرامم ا  ومية ن األردن يعىتمد اعىتماداً م،ا،ياً علد ا عدل الرتاكمي للطال  ن اجلامعةن 
 Ryans, 1960)الدرا،ات العليا يعىتمد علد معدلو الرتاكمي ميضاً.  ىذه النىتي ة تىتفق مع نىتائم درا،ات 

 (. Walsh & Maffei, 1994ف  Huang, 1992إ 6:;3نربا    ضمىين  ف
مىتفلة مع نىتعائم  كما مكد الطلبة ضر رة من يلىتزم عضو ىيدة الىتدريس با  ق  ا بادئ  األخعم الفاضلةن

الطععابع الععديين  (ن  يعععز  الباح ععان ذلعع  تق تركيبععة اجملىتمععع األردينن الععذ  يغلعع  عليععو;:;3درا،ععة حععداد )
ن يؤكعععدان ضعععر رة سبسععع  الفعععرد بعععاألخعم  ضعععر رة الىتععععا ن  ا سعععاعدة بعععني مىلعععراد اجملىتمعععع  العشعععائر ن  اللعععذا

 الواحد. 
إ(ن  ظم   ;:;3دبصلحة الطلبة(ن مىتفلة مع نىتائم )حدادن   مكد الطلبة مسة )بشوااً  مرحاً دبا   يضر

تفسععري ىععذه النىتي ععة بععأن الطالعع  يلبععق علععد ا ععادة الدرا،ععية  ي ععىتم  ععا مك ععر تذا كععان مرتاحععاً نفسععياً داخععق 
اااضعععراتن  مثنعععام تعاملعععو معععع مدر،ععع ان كمعععا من معععرح عضعععو ىيدعععة الىتعععدريس طمعععرج الطلبعععة مععع  الرتابعععةن ىلي عععري 

 .ةو  بالىتاك تق ا ادة الىتعليميانىتباى م تلي
  يرى الطلبة من م  السمات ا ميزة لأل،ىتاذ اجلامعي من يىتحمق مسؤ لياتو بإخع   ممانةن كير 

 ؟  ىعذا األمععر يععنع س بصععورة مبااععرة علععد عطائععو األكععادظمين  علععد تلييمععو للطلبععة داخععق ا سععامن  توزيععع 
الذ    يىتحمق مسعؤ لياتون يعؤثر ن العمليعة الىتعليميعة برمىت عان الععماتإ ىلعضو ىيدة الىتدريس  ري األمنين   
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 بالىتاك ت ون خمرجاثا  ري هتادرة علد اا، ام ن بنام اجملىتمعع  رهتيعون  تىتفعق ىعذه النىتي عة معع نىتعائم )نعربا   
 (. 3;;3إ عبيداتن 6:;3 ضمىين 

ينظععر لألمععور معع   ج ععة نظععر  كمععا يؤكععد الطلبععة ضععر رة من يىتلبععق عضععو ىيدععة الىتععدريس آرام اآلخععري ن  من
كمعا   بعد من   ،(Menges & Kulieke, 1984)الطلبعةن  ذلع  يىتفعق معع نىتعائم درا،عة معن س  كوليع 

حعدادن ف  Ryans, 1960ت عون لديعو مر نعة كاىليعة سب نعو مع  الىتعامعق ا سع  معع الطلبعةن مىتفلعة معع نىتعائم )
ن هنايعععات مرحلعععة ا راىلعععةن  تععععرتا ح (ن  تفسعععر ىعععذه النىتعععائم ن ضعععوم خصعععائص مىلععععراد العينعععةن ىل عععم ;:;3

عامن  اليت م  خصائص ا اعور ا راىعق بذاتعون  ،ععيو تق ا ،عىتلعل عع  اآلخعري ن  43-:3معمارىم بني 
  من صمد لنفسو م اناً بني ال بارن  من يىتلبلوا آرامه  مىل ارهن  من   يلللوا م  اأنو.

ى ا ععدرس اجلععامعي اللععدرة علععد تصمععاد بيدععة تعليميععة  ععون لععدت يعحععظ ميضععاً من الطلبععة يؤكععد ن مشميععة من  
 ,Searles & NG, 1982; Border & Dorfman)مشع عة   ديعةن  ىعذا يىتفعق معع نىتعائم درا،عات 

الطلبععة للمشععاركة الصععفيةن  ىععي مجيع ععا مسععات تركععز علععد تظ ععار هتععدرات  ع من يىتععيح الفرصععة جلميعع ن (1994
 ععم تق ربليععق مىععداىل م معع  الىتحععاهت م باجلامعععاتن ليخرجععوا تق  الطلبععة ا ليليععةن لرىلععع مسععىتوياثمن  الوصععول

،عععوم العمعععق ب فعععامة  اهتىتعععدار.  تىتأكعععد ىعععذه النىتي عععة مععع  خععععل تركيعععز الطلبعععة علعععد مسعععات )ضمعععدد مواعيعععد 
ا خىتباراتن  يعطد  هتىتعاً كاىليعاً لع،عىتعداد هلعا(ن  )ي عىتم بىتعوىلري اجلعو ا نا،ع  عنعد تجعرام ا مىتحانعات( لعدى 

 امعي  اللىتان تنع سان بصورة مباارة علد الىتحصيق األكادظمي للطلبة. األ،ىتاذ اجل
( من الطلبعة   ي ىتمععون دبعا تذا كعان األ،عىتاذ اجلععامعي يعىتل  اللغعة العربيععة 5كمعا يعحعظ مع  اجلععد ل رهتعم )

الفصععحد مم  ن  لعععق ذلعع  يعععود تق من الطلبععة ن اجلامعععةن  داخععق اااضععرات يسععىتخدمون اللغععة العاميععةن 
 ةىي األك ر تدا ً  ىليمعا بيعن من ىلي ىتمعون بالطريلعة العيت يلعدم  عا األ،عىتاذ اجلعامعي ا علومعة م  ا عرىلعة بسع ول  

 يسعععرن لىت عععون هتابلعععة للف عععمن مك عععر مععع  اىىتمعععام م باللغعععة العععيت تلعععدم  عععا. كمعععا يبعععد  من الطلبعععة   يفضعععلون 
عععدم تدراك ععم ألشميععة الواجبععات البيىتيععةن  الععذ  هتععد يعععزى تقاجبععات البيىتيععة  األعمععال األخععرىن ت لععيف م بالو 

تنعععا لوه داخعععق اااضعععراتن م  بسعععب  زيعععادة األعبعععام  ىتعععدري  علعععد موضعععوعات ا سعععامن  معععا مهنعععا نعععوع مععع  ال
 الدرا،ية األخرى كالىتحضري  ا ،ىتعداد لعمىتحانات.

عضعو ىيدععة ىععق زبىتلعر آرام طلبعة اجلامععة حععول السعمات ا ميعزة للإلجابعة عع  السعؤال ال عاين:  -08-0
الىتدريس باخىتعف جنس الطال ن م  نوع ال لية )تنسعانية/ علميعة(ن م  ا سعىتوى الدرا،عي )ا سعىتوى األ ل/ 

مت ا،ععععىتخراج األ ،ععععاث ا سععععابية  ا رمراىلععععات ا عياريععععة لععععألداة ال ليععععةن ا سععععىتوى ال ععععاين(ن م  الىتفاعععععق بين ععععا؟ 
 ( ىذه البيانات. 6الىتعليمين  يبني اجلد ل رهتم ) مبعادىا الفرعية  ىلق مىتغريات اجلنس  ال لية  ا سىتوى 
 
 
 
 

    (4جدول رقم )
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وف  متايرات الجنس والكلية والمستو   ا وساط الحسابية واإنحرافات المعيارية على ا  ا  الكلية وا بعا  الثالبة 
 التعليمي

 السمات الشخصية إ ار  الصف التخطي  والتدريس     ا  ا  ككل ا بعا  

المستو   الكلية لجنسا
 ع س ع س ع س ع س العد  التعليمي

 
 
 
 
 ذكور

 
 
 إنسانية

 37.45 53.:39 6.55 69.77 7.68 79.32 78.: 95.88 2; ا ول
 47.:3 385.44 6:.7 ;:.66 5.48 74.55 28.; 88.22 2; الثاني
 3:.38 392.99 7.36 68.44 6.72 76.94 3:.: 5:.;8 3:2 الكلي

 
 
 علمية

 45.39 2;.;38 8;.7 68.42 8.47 76.52 34.43 62.;8 382 ولا 
 48.87 3;.388 9.98 4;.67 83.; 75.45 35.28 89.98 322 الثاني
 46.78 97.:38 8.93 ;68.2 9.93 ::.75 34.76 99.:8 482 الكلي

 
 
 
 
 
 إناث

 
 
 إنسانية

 43.24 397.32 4;.7 64.:6 39.: :77.5 32.56 93.52 482 ا ول
 36.63 :397.2 6.84 3:.68 5:.7 :77.3 9.28 ;95.2 332 الثاني
 ;4.;3 ;397.2 7.77 6;.69 9.77 77.54 ;6.; 5:.93 592 الكلي

 
 
 علمية

 37.27 92.:39 ;7.3 67.22 6.83 2:.79 ;4.: 2;.94 322 ا ول
 43.83 395.84 6.72 68.94 5;.8 2;.77 34.63 93.22 332 الثاني
 57.:3 396.82 6.97 2;.67 6;.7 2:.78 32.65 2;.93 432 الكلي

 
 
 
 الكلية

 
 إنسانية

 :7.;3 4;.397 5:.7 42.:6 8.38 4:.77 33.24 3;.93 572 ا ول
 33.:3 96.;38 8.29 7;.67 :;.6 2;.75 95.; 92.56 422 الثاني
 49.;3 :395.9 8.33 :69.5 8.65 7:.76 33.24 :93.3 772 كلي

 
 علمية

 43.87 :395.4 9;.7 67.96 7.48 77.87 56.; 92.97 482 لا و 
 39.66 392.64 7.95 68.56 ;8.3 76.85 :32.2 68.;8 432 الثاني
 8;.:3 393.58 9.58 68.23 25.: :77.3 :;.; 92.39 692 كلي

 43.94 78.;38 8.34 68.36 ;8.7 76.44 33.39 42.;8 662 كلي ذكور
 8;.:3 3;.396 7.49 69.42 9.23 8:.77 32.38 7:.93 7:2 كلي إناث

 42.29 2:.396 9.46 69.37 9.89 77.97 34.63 93.63 832 كلي المستو  ا ول
 33.;3 ;392.2 6.95 68.37 5:.8 76.49 32.44 89.;8 632 كلي المستو  الثاني

 * )ع( ترمز تق ا رمراف ا عيار    * )س( ترمز تق ا ىتو،  ا سا     
معلد م  زمعئ   الذكور  ( من ااناث هتد حصل  علد درجات6يانات الواردة ن اجلد ل رهتم )تشري الب

 ( للذكورن  كذل 78.;38) ( ملابق3;.396األداة ال ليةن  هتد بل) مىتو،  درجات ااناث )ن   ذل 
( 4.;8)( ملابعق 7:.93اجملا ت ال عثةإ  بل) مىتو،  درجات ااناث ن  جمال الىتخطي   الىتعدريس )ن 

( للذكورن  ن جمال 76.44( ملابق )8:.77للذكورن  ن جمال تدارة الصر بل) مىتو،  درجات ااناث )
 ( للذكور. 68.36( ملابق )69.4السمات الشخصية بل) مىتو،  درجات ااناث )

  ( ميضاًن تق من طلبة ال لية اانسانية هتد حصلوا علد درجات6 تشري البيانات الواردة ن اجلد ل )
 األداة ال ليةن ىللد بل) مىتو،  درجات الذكور ن ال لية اانسانية  نمعلد م  زمعئ م ن ال لية العلمية 
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( لل ليععة العلميععةن ممععا ن اجملععا ت ال عثععة ىللععد بلعع) مىتو،عع  درجععات ال ليععة 393.58( ملابععق ):395.9)
العلميعةن  ن جمعال تدارة الصعر  ( لل ليعة92.39( ملابعق ):93.3اانسانية ن جمال الىتخطي   الىتعدريس )
( لل ليعععة العلميعععةن  ن جمعععال السعععمات :77.3( ملابعععق )7:.76بلععع) مىتو،ععع  درجعععات ال ليعععة اانسعععانية )

 ( لل لية العلمية.68.23( ملابق ):69.5الشخصية بل) مىتو،  درجات ال لية اانسانية )
طلبعععة ال ليعععات اانسعععانية  ( ىلعععر م ظاىريعععة بعععني مىتو،عععطات درجعععات6 ُتعحعععظ ميضعععا مععع  اجلعععد ل رهتعععم )

(ن ن حني :395.9 ال ليات العلمية ن األداة ال ليةن  هتد بل) مىتو،  درجات طلبة ال ليات اانسانية )
(.  ن  اجملعععا ت يىتبعععني من مىتو،ععع  درجعععات طلبعععة 393.58بلععع) مىتو،ععع  درجعععات طلبعععة ال ليعععات العلميعععة )

( لطلبععة ال ليععات العلميععةن  ن 92.39دريسن  )( ن جمععال الىتخطععي   الىتعع93.58ال ليععات اانسععانية بلعع) )
( لطلبعة ال ليععات :77.3(ن  )7:.76جمعال تدارة الصعرن بلع) مىتو،ع  درجعات طلبعة ال ليعات اانسعانية )

العلميععععةن ممععععا جمععععال السععععمات الشخصععععية ىللععععد بلعععع) ا ىتو،عععع  ا سععععا  لععععدرجات طلبععععة ال ليععععات اانسععععانية 
 .( لطلبة ال ليات العلمية68.23(ن  ):69.5)

( ىلر م ظاىرية بعني مىتو،عطات درجعات طلبعة 6 ىليما يىتعلق دبىتغري ال لية ميضان ُتعحظ ن اجلد ل رهتم )
ا سععىتويني الىتعليميععني األ ل  ال ععاين ن ال ليععات اانسععانية ن األداة ال ليععةن  هتععد بلعع) مىتو،عع  درجععات طلبععة 

(.  ن اجملعا ت 96.;38اين )(ن ن حني بل) مىتو،  درجعات طلبعة ا سعىتوى ال ع4;.397ا سىتوى األ ل )
( 92.56( ن جمععال الىتخطععي   الىتععدريس ن  )3;.93تبععني من مىتو،عع  درجععات طلبععة ا سععىتوى األ ل بلعع) )

(ن 4:.77لطلبععة ا سععىتوى ال ععاينن  ن جمععال تدارة الصععرن ىللععد بلعع) مىتو،عع  درجععات طلبععة ا سععىتوى األ ل )
صعععية ىلبلععع) ا ىتو،ععع  ا سعععا  لعععدرجات طلبعععة ( لطلبعععة ا سعععىتوى ال عععاينن ممعععا جمعععال السعععمات الشخ2;.75 )

 ( لطلبة ا سىتوى ال اين.7;.67(ن  )42.:6ا سىتوى األ ل )
ظاىريعععة بععني مىتو،عععطات درجعععات طلبععة ا سعععىتويني الىتعليميعععني  اً ( ىلر هتععع6 كععذل  ُتعحعععظ ن اجلعععد ل رهتععم )

ا سععععععىتوى األ ل األ ل  ال ععععععاين ن ال ليععععععات العلميععععععة ن األداة ال ليععععععةن  هتععععععد بلعععععع) مىتو،عععععع  درجععععععات طلبععععععة 
(.  ن اجملا ت تبني من مىتو،  392.64(ن ن حني بل) مىتو،  درجات طلبة ا سىتوى ال اين ):395.4)

( لطلبععععة ا سععععىتوى 68.;8( ن جمععععال الىتخطععععي   الىتعععدريسن  )92.97درجعععات طلبععععة ا سععععىتوى األ ل بلععع) )
( لطلبة 76.85(ن  )77.87ل )ال اينن  ن جمال تدارة الصرن ىللد بل) مىتو،  درجات طلبة ا سىتوى األ  

ا سعععععىتوى ال عععععاينن ممعععععا جمعععععال السعععععمات الشخصعععععية ىلبلععععع) ا ىتو،ععععع  ا سعععععا  لعععععدرجات طلبعععععة ا سعععععىتوى األ ل 
 ( لطلبة ا سىتوى ال اين.68.56(ن  )67.96)

كمععا تباينععت ا ىتو،ععطات ا سععابية بععني ال ليىتععني اانسععانية  العلميععة ن اجملععا ت عنععد اانععاثن  هتععد بلعع)   
( 2;.93( ملابعععق )5:.93جعععات اانعععاث ن ال ليعععة اانسعععانية ن جمعععال الىتخطعععي   الىتعععدريس )مىتو،ععع  در 

لإلنعععععاث ن ال ليعععععة العلميعععععةن  ن جمعععععال تدارة الصعععععر بلععععع) مىتو،ععععع  درجعععععات اانعععععاث ن ال ليعععععة اانسعععععانية 
 ( لإلناث ن ال لية العلميةن ن حني بل) مىتو،  درجات جمال السمات 2:.78ق )ع( ملاب77.54)

 ( ن ال لية العلمية.2;.67( ملابق )6;.69صية ن ال لية اانسانية )الشخ
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( تق ىلر م ظاىرية بني مىتو،طات درجات طلبة ا سىتوى األ ل 6 تشري البيانات الواردة ن اجلد ل رهتم )
ىتوى )م ق/ ثانيعة(  طلبعة ا سعىتوى ال عاين )ثال عة/ رابععة( ن األداة ال ليعةن  هتعد بلع) مىتو،ع  درجعات طلبعة ا سع

( لطلبععععة ا سععععىتوى ال ععععاين.  ن اجملععععا ت كانععععت ىنععععاك ىلععععر م ظاىريععععة بععععني ;392.2(ن  )2:.396األ ل )
مىتو،طات درجات طلبة ا سىتويني ميضان ىلفي جمال الىتخطي   الىتدريس بل) ا ىتو،  ا سا  لدرجات طلبة 

رن بلع) مىتو،ع  درجعات ( لطلبة ا سىتوى ال اينن  ن جمال تدارة الص89.;8(ن  )93.63ا سىتوى األ ل )
بلععع) ىل( لطلبعععة ا سعععىتوى ال عععاينن ممعععا جمعععال السعععمات الشخصعععيةن 76.49(ن  )77.97طلبعععة ا سعععىتوى األ ل )

 ( لطلبة ا سىتوى ال اين.68.37(ن  )69.37ا ىتو،  ا سا  لدرجات طلبة ا سىتوى األ ل )
ة ا سىتويات الىتعليميةإ ىلم ًع لدى ( تق تباي  الدرجات بني طلب6 تشري البيانات الواردة ن اجلد ل رهتم )

( 385.44(ن ملابعععق )53.:39العععذكور ن ال ليعععة اانسعععانية بلععع) مىتو،ععع  درجعععات طلبعععة ا سعععىتوى األ ل )
للذكور ن ا سىتوى ال اين ن ال لية نفس اإ  كذل  ا ال لدى ااناث ن ال لية اانسانيةن  هتد بل) مىتو،  

 ( لإلناث ن ا سىتوى ال اين.:397.2)(ن ملابق 397.3درجات ا سىتوى األ ل )
مما ن ال لية العلمية ىللد تفا تت ا ىتو،طات لدى الذكور  ااناثن  هتد كان ىناك اخىتعف ن مىتو،  

ن ىلم ًع بل) مىتو،  درجات الذكور ن ال لية العلميعة ةالدرجات ن األداة ال لين  كذل  ن اجملا ت ال عث
(إ ن حععني بلعع) مىتو،عع  3;.388لععد منععو للمسععىتوى ال عاين الععذ  بلعع) )(  كععان مع;.;38للمسعىتوى األ ل )

 ( لطالبات ا سىتوى ال اين.395.84( ملابق )9.:39درجات طالبات ا سىتوى األ ل )
علعد األداة ال ليعةن  (3Way ANOVA)ربليعق الىتبعاي  ال عثعي  ىذه الفر من مجر   للىتأكد م  د لة

 ة( باعىتبععار اجملععا ت ال عثععHotellingخدام اخىتبععار ىععوتلنم )( با،ععىتMANOVA ربليععق الىتبععاي  ا ىتعععدد )
 ( نىتائم ربليق الىتباي  ال عثي علد األداة ال لية.7ىي مىتغريات تابعةن  يبني اجلد ل رهتم )

 (5الجدول رقم )
 نتائج تحليل التباين الثالبي لدرجات هفرا  عينة الدراسة في ا  ا  الكلية

مجموع  مصدر التباين
 المربعات

 رجات 
 الحرية

 متوس 
الدإلة  قيمة ف المربعات

 اإلتصائية
 2.2486 ; :4.;323 3 :4.;323 الجنس 
 67;2.2 4.79 3.275;4 3 3.275;4 الكلية 

 2.2973 5.98 4:.647 3 4:.647 المستو  التعليمي 
 86;2.2 :;.4 559.6:7 3 559.6:7 الكلية  xالجنس 
 2.2:24 5.34 575.56 3 575.56 المستو  التعليمي xالجنس 
 ;2.298 :5.5 5:4.9:7 3 5:4.9:7 المستو  التعليمي xالكلية 

المستتتتتتتتتتتو   xالكليتتتتتتتتتتة  xالجتتتتتتتتتتنس 
 التعليمي

548.38 3 548.38 4.:: 2.2:;; 

   335.47 3234 :336834.3 الخطأ 
    ;323 325.:33996 الكلي المصح 
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( بعني مىتو،عطي =2.2486وى الد لعة )( ىلرم ذ  د لعة تحصعائية عنعد مسعىت7يظ ر ن اجلد ل رهتم )
 الىتلديرات دبلياس السمات ا ميزة للمدرس اجلامعي تعزى تق مىتغري اجلنس  لصاحل ااناثإ 

 (. 22.;ىللد بلغت هتيمة ف )
بني مىتو،طات الىتلديرات تعزى  (=0.05) ف تظ ر ىلر م ذات د لة تحصائية عند مسىتوى الد لة 

( علعععد الىتعععواكإ  كعععذل  ف 5.98(  )4.79لىتعليمعععين ىللعععد بلغعععت هتعععيم ف )تق مىتغعععري  ال ليعععة  ا سعععىتوى ا
تظ عععر ىلعععر م ذات د لعععة تحصعععائية للىتفعععاععت ال نائيعععة بعععني ا ىتغعععرياتن  هتعععد بلغعععت هتيمعععة )ف( للىتفاععععق بعععني 

(ن  للىتفاعععق بععني ال ليععة 5.34(ن  للىتفاعععق بععني مىتغععري  اجلععنس  ا سععىتوى ):;.4مىتغععري  اجلععنس  ال ليععة )
: اجلعععنس  ال ليعععة  ا سعععىتوى ة(ن  كعععذل  بلغعععت هتيمعععة )ف( للىتفاععععق بعععني ا ىتغعععريات ال عثععع:5.5 ا سعععىتوى )
 .(=0.05)(  ىي  ري دالة تحصائيا عند مسىتوى الد لة ::.4الىتعليمي )

 بعالنظر تق النىتععائم السعابلة ظم عع  اللعول تن ىنععاك تمجاععاً م  اتفاهتععاً بعني طلبععة ال ليىتعني ن مشميععة السععمات 
ت ععع  جوىريعععةن  كعععذل  ا عععال بالنسعععبة  خىتعىلعععات الظاىريعععةن العععيت ا درس اجلعععامعي الفععععالن ر عععمللمععع ا ميعععزة

للمسىتوى الىتعليمين كان ىناك اتفام علد مسات ا عدرس اجلعامعي الفععال بعني طلبعة ا سعىتويني األ ل  ال عاين. 
تق مثععر  ىتغععري كليععة ف تشععر ( الععيت ;;;3 ردبععا تىتفععق نىتععائم ىععذه الدرا،ععة مععع نىتععائم درا،ععة بطععاح  السعععود )

( العيت ف 4222الطال   مسىتواه األكادظمي ن تلديره لفاعلية عضو ىيدة الىتدريسن  كذل  درا،ة اابعوب )
تظ عر مثععراً للمسعىتوى الدرا،ععي للطلبععة ن تلعديراثم لسععمات عضعو ىيدععة الىتععدريسإ ن حعني تىتعععارض مع ععا ن 

ل ليات األدبية كانت مىلضق م  تلديرات طلبعة ال ليعات مىتغري ال ليةن  هتد مظ رت نىتائ  ا من تلومي طلبة ا
( العععيت ف تظ عععر ىلر هتعععاً بعععني العععذكور  اانعععاث ن 6;;3العلميعععة. كمعععا اتفلعععت ميضعععا معععع نىتعععائم درا،عععة حممعععد )

 السمات ا جىتماعية  ا نفعالية ن الواهتعن ن حني كانت ىذه السمات لصاحل ااناث ن ا أمول. 
الدرا،ة ا الية من مسات عضو ىيدة الىتدريس اجلامعي الفعال تىتمىتع بنوع م    ظم   اللول ن ضوم نىتي ة

ال بات النسيب  ا وضوعية بوجو عام بني طلبعة اجلامععةن    زبىتلعر بعاخىتعف كليعىت م م  مسعىتواىم الىتعليمعين 
  هتععد يعععزى عععدم ا خععىتعف تق عوامععق عععدة من ععا: من الطلبععة ن اجلامعععة يعيشععون بشعع ق عععام ربععت ظععر ف
تعليميعععة تعلميعععة جامعيعععة  احعععدةن  بالىتعععاك يلععععون ربعععت الىتعععأثري الععععام نفسعععون كمعععا مهنعععم طمضععععون تق ااععععداد 
األكادظمي نفسون ىذا ىلضعً ع  النضم العللي الذ  يىتوهتع من يىتمىتع بو طال / طالبة اجلامعةن دما يعين عدم 

الععذ  يىتفاعععق معععو يوميععاً. كمععا   ننسععد من  الععرتدد ن الىتعبععري ععع  آرائععو ذبععاه السععمات الععيت ير ب ععا ن م،ععىتاذه
مجيع السمات الواردة ن األداة كانت اصمابيةن األمر الذ  دعا مجيع الطلبة تق تفضيل ا ن ا درس اجلامعي. 
مما ىليما يىتعلق دبىتغري اجلعنسن ىللعد تبعني من اانعاث يفضعل  امعىتعك عضعو ىيدعة الىتعدريس هلعذه السعمات مك عر 

ألمر العذ  هتعد يععود لطبيععة اانعاث  اىىتمعام   بالعمليعة الىتعليميعة عميعع عناصعرىان ألن م  الطلبة الذكورن ا
 ذل  ينع س تصمابياً علد ربصيل  . 
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(ن با،عععىتخدام اخىتبعععار ىعععوتلنم MANOVAمجعععر  ربليعععق الىتبعععاي  ا ىتععععدد )جلعععزم ال عععاين  لإلجابعععة عععع  ا
(Hotellingعرىلعة مثععر كعق معع  اجلععنسن  ال ليعةن  ا سععىتوى الىتع  )الىتخطععي   ةليمععي ن جمعا ت األداة ال عثعع(

 ( يوضح ىذه النىتائم. 8 الىتدريسن تدارة الصرن  السمات الشخصية(ن  اجلد ل رهتم )
 (6الجدول رقم )

 ُُ التعليمي، في مجاإت ا  ا  الثالبة، بطريقة نتائج تحليل التباين المتعد   بر متايرات الجنس، الكلية، المستو ُ 
 (Hotellingsىوتلنج )

 مجموع البعد المصدر
 المربعات

  رجات
 الحرية

 وس 
  إلة ف قيمة ف المربعات

 اجلنس
هتيمععة ىععوتلنم 

(2.2586  ) 

 *2.2687 6.458 25.:74 3 25.:74 الىتخطي   الىتدريس
 :2.38 3.983 426.338 3 426.338 تدارة الصر 

 2.468 ;5;.2 89.872 3 89.872 السمات الشخصية 
 ال لية

 هتيمععة ىععوتلنم
(2.24;:) 

 2.754 ;2.47 54.589 3 54.589 الىتخطي   الىتدريس
 2.948 2.2367 ::3.8 3 ::3.8 تدارة الصر 

 2.875 3.28:9 73;.98 3 73;.98 السمات الشخصية 
ا سعععععععععععععععععععععععععىتوى 

 الىتعليمي
هتيمععة ىععوتلنم 

(2.249:) 

 :2.45 2.999 42:.8; 3 42:.8; الىتخطي   الىتدريس
 :2.68 2.398 42.839 3 42.839 تدارة الصر 

 43;.2 2.567 59:.46 3 59:.46 السمات الشخصية 

يععزى تق مىتغعري اجلعنس ن   (=0.05)د لعة تحصعائية  ( من ىنعاك ىلرهتعاً ذا8اجلعد ل رهتعم ) يىتضح م 
(ن  جعامت ىعذه النىتي عة لصعاحل اانعاثن  هتعد بلع) 6.458جمال الىتخطعي   الىتعدريسن  هتعد بلغعت هتيمعة ف )

( للعععذكورن  تىتفعععق ىعععذه النىتي عععة معععع نىتي عععة درا،عععة حممعععد 78.;38(ن  )3;.396)ا ىتو،ععع  ا سعععا  هلععع  
( الععيت ماععارت تق من اانععاث مك ععر تلععديراً للسعععمات األكادظميععة معع  الععذكور.  ظم عع  من نعععز  ىعععذه 6;;3)

النىتي عععة تق من اانعععاث مك عععر اىىتمامعععا بعععالنواحي األكادظميعععة مععع  العععذكورن  ىعععذا معععا  حظعععو الباح عععان خععععل 
س ما للمسعاهتات اجلامعيعةإ ىلاانعاث بشع ق ععام مك عر ربصعيع مع  العذكورن  مك عر مشعاركة  داىلعيعة رمعو تدري

العىتعلمن كمععا من نسععبة  يعا   ععع  اااضععرات مهتعق معع  الععذكورن   ريىعا معع  األمععور العيت تععدلق علععد اىىتمععام   
 بالسمات ا رتبطة بالىتدريس لأل،ىتاذ اجلامعي. 

بني  (=0.05)ذات د لة تحصائية علد مسىتوى الد لة  اً ( ىلر هت8هتم )ظ ر النىتائم ن اجلد ل ر ت  ف
جمععععا ت األداة ال عثععععة تعععععزى تق ال ليععععة م  ا سععععىتوى الىتعليمععععي للطالعععع ن ىللععععد بلغععععت د لععععة )ف( ن جمععععال 

(  ن جمععععععععال السععععععععمات الشخصععععععععية 2.948(ن  ن جمععععععععال تدارة الصععععععععر )2.754الىتخطععععععععي   الىتععععععععدريس )
. ممععا ىليمععا يىتعلععق دبىتغععري ا سععىتوى الىتعليمععين ىللععد بلغععت هتيمععة د لععة )ف( ن جمععال (ن  ىتغععري ال ليععة2.875)

ف (ن   43;.2(ن  ن جمععععال السععععمات الشخصععععية ):2.68(ن  ن جمععععال تدارة الصععععر ):2.45الىتخطععععي  )
(ن  ىعذه النىتي عة تؤكعد نىتي عة الدرا،عة علعد األداة ال ليعةن  =2.27ت د لة عنعد مسعىتوى)ذا  مجيع ا ت 
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األ ل  ال اين لعدي م تلعديرات مرتفععة  لذ  يعين من طلبة ال ليات اانسانية  العلميةن  طلبة ا سىتوينياألمر ا
الشخصعععععيةن  تدارة الصعععععرن  تمععععع  الىتفضعععععيق لسعععععمات عضعععععو ىيدعععععة الىتعععععدريس اجلعععععامعي ن جمعععععا ت السعععععما

  الىتخطي   الىتدريس. 
 ير مداة للسمات اليت حللت ىذه الدرا،ة ىدىلني م،ا،نين سب ق األ ل ن تطو  اخلالصة: - ;3

الطلبعة ن عضعو   ربديعد مبعرز السعمات العيت يفضعل اسبيز عضو ىيدة الىتدريس اجلامعي الفععالن  سب عق ال عاين ن
ىيدة الىتدريسإ  ربديد الفر م ن تلديرات الطلبة تبعاً جلنس م  كليىت م  مسىتواىم الىتعليمعي.  كشعفت نىتعائم 

كور  اانعاث علعد األداة ال ليعةن  ن بععد الىتخطعي   الىتعدريس الدرا،ة عع  ىلعرم ذ  د لعة تحصعائية بعني العذ 
لصععاحل اانععاثن  لععيس ىنععاك ىلععر م ذات د لععة تحصععائية بععني درجععات الطلبععة ن األداة ال ليععةن م  ن مبعععاد 
األداة تبعا  ىتغري  ال لية  ا سىتوى الىتعليميإ  كذل  كشر ع  مبرز السمات اليت ير   الطلبة بىتواىلرىا ن 

اجلامعي الفعالن  اليت هتد تساعد ا درس اجلامعين  تراده لسد ال غرات  اهلفوات ن عملو اجلامعين  ا درس
  ذل  لعرتفاع دبسىتوى الىتعليم اجلامعي  ربسني نوعيىتو. 

 مؼرتحات الدراسة -21

سعمات ن ضوم ما توصلت تليو الدرا،ة م  نىتائم يلرتح الباح ان ضر رة ايعم اجلامعة لىتلديرات الطلبة ل
عضو ىيدة الىتدريس الفعال مشمية هتصوىن  ا لذل  م  انع اس علد ا سرية الىتعليميعة ن اجلامععةن معع تز يعد 
م،اتذة اجلامعة بىتغذية راجعة سب ن م م  تعن نلاث الضعرن  تدعيم جوان  اللوة ن تعامل م مع الطلبةن 

ةن  مركعععز تطعععوير مدام عضعععو ىيدعععة الىتعععدريس م  تدارثعععم للصعععرن م  تدريسععع م اجلعععامعي.  تز يعععد تدارة اجلامعععع
 دبعلومات علمية سب ن م م  ازباذ هترارات تس م بارتلام مسىتوى م،اتذة اجلامعة.
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كفايات مدام عضوات ىيدة الىتدريس عامعة مم اللرى م   ج ة نظر ي(. 4227األمسرن مل حس . ) -
 .398 -353، 7تربوية، مجلة العلوم ال. يالطالبات
تليعيم الفعاليعة الىتدريسعية ألعضعام ىيدعة الىتعدريس ن جامععة ي(. 3;;3بطاحن ا د  السعودن راتع . ) -

 .6:4-694(، 06) 0 راسات، العلوم التربوية، . يمؤتة م   ج ة نظر طلبىت م
يسي ألعضام ىيدعة آرام طالبات الدرا،ات العليا ن األدام الىتدر ي(. 4224اجلفر ن ابىتسام حسني. )  -

 .373-;32(، 64) 06المجلة التربوية، . يالىتدريس عامعة مم اللرى
م،عععباب الىتسععع يق ن ا سعععاهتات ا خىتياريعععة ن نظعععام السعععاعات ي(. ;:;3حعععدادن عفعععاف اععع ر  .) -

 .365 -;34، ن كانون ال اين46العددمجلة اتحا  الجامعات العربية، ن يا عىتمدة )درا،ة ميدانية(

ا  ارات الىتدريسية الفعلية  ا  الية كما تراىا الطالبة ن جامعة ا لع  ي(. 4222ن ىند ماجد .)ال يلة -
 .345 -329 ،0، 00مجلة جامعة هم القر  للعلوم التربوية واإجتماعية واإلنسانية، . ي،عود
العربي، عد   رسالة الخليج. يمعايري اخىتيار ا علم ا ىتععا ني(. 4223الشعوانن عبد الر   حممد .) -
 ، السنة الثالثة والعشرون.81
. يبع  مسات األ،ىتاذ اجلامعي اجليد كما يدرك ا طلبة جامعة بيت  مي(. 9;;3عبد ا ن تيسري. ) -

 .354-342، يوليو علم النفس،

الصعععفات اجليعععدة ن ا عععدرس اجلعععامعي كمعععا يراىعععا الطلبعععة ن ا واهتعععر ي(. 3;;3عبيعععداتن ،عععليمان. ) -
 .378-356 ن4ن :3اسات، العلوم اإلنسانية،  ر . يا رة
دار  بعععري ت:تطتتتوير التعلتتتيم الجتتتامعي العربتتتيل  راستتتة تقليتتتة.  (.6:;3العيسعععو ن عبعععد العععر  . ) -

 الن ضة العربية.
تلعومي األدام الىتعدريس ألعضعام ىيدعة الىتعدريس عامععة ا لع  ي(. 4222اابوبن عبد العر   تبعراىيم. ) -

مجلة جامعة الملك سعو ، العلوم التربويتة والدراستات اإلستالمية، . ياجلامععة ىليصق م   ج ة نظر طلبة
00 (0 ،)463-488. 
بعع  الصعائص ا دركعة  ا أمولعة لشخصعية األ،عىتاذ اجلعامعي ي(. 6;;3حممدن يو،ر عبد الفىتاح. ) -

  .69-58، : نةسن ال53علم النفس، . يعامعة اامارات
 دار الفرهتان. :عمانالتعليمية في ضوء النظم.  الكفايات (.5:;3مرعين توىليق. ) -
اذباىععات طلبععة اامععارات العربيععة ا ىتحععدة رمععو ا مار،ععات ي(. 6:;3نععربا  ن يو،ععرن  ضمععىين علععي .) -

 .;9-85  (ن4)6المجلة العربية للبحوث التربوية، . يالرتبوية ن اجلامعة )درا،ة ميدانية(
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