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خصائ��ص عضو هيئة التدريس المتميز كمؤش��ر لج��ودة التعليم العالي في 
األردن

د. عالء زهري الروا�سدة              د. اأ�سماء ربحي خليل العرب 

الملخص:
هدفت هذه الدرا�سة اإىل التعرف على خ�سائ�س ع�سو هيئة التدري�س املتميز كموؤ�سر على جودة التعليم العايل 
من وجهة نظر طالب ق�سم العلوم االجتماعية يف جامعة البلقاء التطبيقية يف �سوء متغري اجلن�س والتخ�س�س، 
ومت ا�ستخ��دام املنه��ج الو�سف��ي باالإ�ساف��ة ملنهج امل�س��ح االجتماعي ال�سام��ل لتحقيق اأه��داف الدرا�سة وطبقت 
اال�ستبانة على )302( من الطالب والطالبات جلمع البيانات.وخل�ست اإىل اأن هناك عددا من اخل�سائ�س التي 
يت�س��ف به��ا ع�سو هيئة التدري�س املتميز؛ منه��ا ما يتعلق باجلانب االأكادميي وباجلان��ب االجتماعي وباجلانب 
النف�س��ي. كم��ا اأ�سارت نتائ��ج الدرا�س��ة اإىل اأن اأكرث اخل�سائ�س واأهمه��ا من وجهة نظر الطلب��ة هي اخل�سائ�س 
االأكادميية :االإخال�س بالعمل،وفهم الواجبات،واجلدية يف التدري�س، واحرتام اآراء الطلبة، واحرتام الوقت 
وااللتزام به. ثم اخل�سائ�س االجتماعية واأهمها: قيادي،وعالقة جيدة مع الطلبة،والتعامل بلطف،ومتعاون.
واأخ��ريا اخل�سائ�س النف�سية هي: مريح،�سهل التعام��ل، وال�سرب،واالتزان،وح�سن اال�ستماع.وتو�سلت الدرا�سة 
اإىل اأن��ه ال توج��د فروق يف خ�سائ�س ع�سو هيئ��ة التدري�س املتميز تعزى ملتغري  اجلن�س،وملتغري التخ�س�س على 
حم��ور اخل�سائ���س النف�سية. بينما كانت هناك فروق عند حمور اخل�سائ���س االجتماعية، وحمور اخل�سائ�س 
االأكادميي��ة. واالأداة الكلي��ة تع��زى ملتغري التخ�س�س، وذل��ك ل�سالح تخ�س�س االنح��راف واجلرمية. ويف �سوء 

نتائج الدرا�سة قدمت جمموعة من التو�سيات النظرية والعملية.

الكلمات املفتاحية : 
اخل�سائ���س االأكادميي��ة، اخل�سائ�س النف�سي��ة، اخل�سائ���س االجتماعية،ع�سو هيئة التدري�س، ج��ودة التعليم 

العايل، اخلدمة االجتماعية،االنحراف واجلرمية.
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Characteristics of Distinct University Teaching Staff as an Index  
of Higher Education Quality in Jordan

Abstract:

This study aimed at identifying the characteristics of distinct university teaching 
staff as an index  of higher education quality from social sciences students 
viewpoint  in Al Balqa applied university in light of sex and specialty variables 
.To achieve the study goals a descriptive Approach in addition to social survey 
approach  were used .A questionnaire was applied on a sample of (302) students 
to collect information .The study concluded that : there are some characteristics 
distinguishes distinct  teaching staff some of them related to academic aspect 
, some to the social aspect and others are related to psychological aspect .The 
study also concluded that the most important characteristics from the students 
viewpoint  are the academic ones which includes :being faith to work ,duties 
understanding , seriousness in teaching , respect  students opinions ,and time 
respect and commitment ,followed by social characteristics which includes : 
leadership, good relations with students, gentleness ,  cooperative, finally comes 
the psychological aspect :comfortable , easy to communicate with ,patience,  
equanimity  , and good listener. The study results also pointed out there are no 
statically  significant differences in distinct   university teaching staff  characteristics 
related to sex variable and specialty variables on the psychological characteristics 
pivot , while the results showed statically significant  differences  due to social 
and academic characteristics and the whole tool related to specialty variable in 
favor of deviance  and crime  specialty In light of the above mentioned results the 
study recommended some theoretical and practical recommendations .

Keywords: 

Academic Characteristics ,Psychological Characteristics , Social Characteristics 
,Academic Teaching Staff , Higher Education Quality, Social Work , Deviance 
And Crime 
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المقدمة :
تع��د مرحل��ة التعلي��م اجلامعي بجميع اأ�سكالها اأعل��ى املراحل يف جميع اأنظمة التعلي��م يف العامل،ومن املتعارف 
عليه��اأن للجامعة ثالث وظائ��ف رئي�سة هي:التدري�س،والبح��ث العلمي،وخدمة املجتمع،ويع��ّد التدري�س اأحد 
مكون��ات منظومة اجل��ودة ال�ساملة التي يتم من خاللها تقومي التعليم اجلامع��ي ومواجهة التحديات املعرفية 
والتكنولوجية )عبد املق�سود،1997، 19(،ويقوم بهذه الوظائف ع�سو هيئة التدري�س ب�سكل اأ�سا�س وخ�سو�سا 
يف عملي��ة التدري���س؛ فهو يقود العم��ل التعليمي ويتعامل مع الط��الب ب�سكل مبا�سر فيوؤث��ر يف تكوينهم العلمي 
واالجتماعي،وي�ساعد املوؤ�س�سة التعليمية على حتقيق اأهدافها ور�سالتها  يف التطوير وخدمة املجتمع وتقدمي 
اال�ست�س��ارات، لذل��ك يج��ب االهتم��ام بع�س��و هيئ��ة التدري�س من حي��ث بنائه املع��ريف واالجتماع��ي والنف�سي 

والتطوير والتقومي؛ ليواكب امل�ستجدات يف جمال تخ�س�سه وتكنولوجيا التعليم )النعيمي 1985، 289(.
اإن اخل�سائ�س املعرفية واالأكادميية واالجتماعية واالنفعالية و�سمات ال�سخ�سية لع�سو هيئة التدري�س تلعب 
دورا مهم��ا يف العملي��ة التدري�سية، وتوؤثر يف حت�سيل الطالب وتنمية فهم الذات االأكادميي لديه،بو�سفه اأحد 
العنا�س��ر امل�ستهدفة وامل�ستفيد االأول ملا يقدمه معلمه من معرفة وقدوة واأمنوذج)احلكمي ، 2004، 16(.وتعّد 
هذه اخل�سائ�س واالأدوار املنوطة بع�سو هيئة التدري�س )التدري�س والبحث العلمي( املرتجم الأهميته كموؤ�سر 

من موؤ�سرات جودة التعليم اجلامعي. 
ي�ستثم��ر االأردن يف التعلي��م بجمي��ع م�سارات��ه وم�ستوياته،وينظ��ر اإىل االإن�س��ان عل��ى اأنه راأ�س امل��ال احلقيقي 
%( م��ن اإجم��ايل النفقات  للتنمي��ة ال�سامل��ة؛ ل��ذا تنف��ق احلكوم��ة االأردني��ة عل��ى التعلي��م م��ا ن�سبت��ه )26 
احلكومية الت�سغيلية والراأ�سمالية)بدران،2010(.وللتعليم اجلامعي اأهمية خا�سة يف املجتمع االأردين لدوره 
يف تاأهي��ل الق��وى الب�سرية القادرة عل��ى اإحداث التنمية االجتماعي��ة واالقت�سادية ال�سامل��ة، ومن املالحظ 
اأن قط��اع التعلي��م اجلامع��ي تط��ور كميا ب�س��ورة وا�سحة،وميك��ن اال�ستدالل عل��ى ذلك بع��دد اجلامعات )29( 
جامع��ة، ون�سب��ة امللتحقني بالتعلي��م الع��ايل)236000( طالب وطالبة)موق��ع وزارة التعليم الع��ايل والبحث 
العلم��ي(، اإال اأن هن��اك جمموعة من العوامل املتداخل��ة اأثرت �سلبيا على نوعية التعلي��م العايل وجودته،مما 
دف��ع وزارة التعلي��م الع��ايل والبح��ث العلم��ي للقيام بت�سمي��م الربام��ج التطويري��ة ملواجهة تل��ك التحديات، 
فج��اءت اال�سرتاتيجية الوطنية للتعليم الع��ايل لتت�سمن مكونات اأهمها: احلاكمي��ة واإدارة اجلامعة،ومعايري 
القب��ول والت�سجيل،و�سم��ان اجلودة،والبح��ث العلم��ي والتطوي��ر والدرا�س��ات العليا،والتعلي��م التقني،ومتويل 
اجلامعات،والبيئ��ة اجلامعي��ة)وزارة التعلي��م الع��ايل ،2010(، ونالح��ظ اأن اال�سرتاتيجي��ة الوطنية اهتمت 
بق�ساي��ا اجلودة واالعتم��اد اجلامعي يف االأردن مت�سيا مع التوجهات الدولي��ة؛ فاأن�سئت هيئة اعتماد موؤ�س�سات 

التعليم العايل �سنة )2007م(.
مشكلة الدراسة:

تواج��ه موؤ�س�س��ات التعلي��م الع��ايل جمموعة م��ن التحديات،فر�س��ت عليها االهتم��ام ب�سمان ج��ودة منتجاتها 
وخدماته��ا والتح�س��ني امل�ستم��ر لعملياتها،واأ�سبحت جودة التعلي��م العايل اأحد االأه��داف اال�سرتاتيجية لكل 
موؤ�س�س��ات التعلي��م العايل التي تتطلع اإىل حتقيق الريادة والتمي��ز، ويف هذا االجتاه تعمل اجلامعات االأردنية 
عل��ى حتقيق التوازن بني وظائفها االأ�سا�سية :بالتدري�س والبحث العلمي وخدمة املجتمع من جانب،والتطوير 
وج��ودة اأدائها؛ لتتمكن هذه اجلامعات م��ن حتقيق ر�سالتها يف بناء جمتمع املعرفة من خالل الكليات واالأق�سام 
االأكادميي��ة املختلف��ة. وانطالقا م��ن ذلك فقد حر�ست العديد م��ن اجلامعات االأردنية-ومنه��ا جامعة البلقاء 
التطبيقي��ة-  على تطوير اأدائها االأكادميي والبحث��ي وحت�سينها،وم�ساهمتها الفاعلة يف خدمة املجتمع املحلي 
و�س��وال اإىل التميز.وا�ستن��ادا اإىل اأهمي��ة الطالب اجلامع��ي ودوره الفعال يف تقييم الربام��ج التعليمية،واأداء 
اأع�س��اء هيئ��ة التدري���س واخلدم��ات اجلامعية..،تاأت��ي ه��ذه الدرا�س��ة للتع��رف عل��ى خ�سائ���س ع�س��و هيئة 
التدري���س املتمي��ز كمتطل��ب جل��ودة التعليم الع��ايل من وجهة نظ��ر طالب ق�س��م العلوم االجتماعي��ة بجامعة 

البلقاء التطبيقية يف �سوء متغريي اجلن�س والتخ�س�س.
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أسئلة الدراسة: 
حتاول الدرا�سة االإجابة عن االأ�سئلة الفرعية االآتية:

م��ا اأه��م خ�سائ�س ع�س��و هيئة التدري�س املتميز م��ن وجهة نظر طالب ق�سم العل��وم االجتماعية بجامعة   -
البلقاء التطبيقية؟

م��ا اأه��م اخل�سائ�س النف�سية لع�سو هيئة التدري�س املتميز من وجهة نظر طالب ق�سم العلوم االجتماعية   -
بجامعة البلقاء التطبيقية؟

م��ا اأه��م اخل�سائ���س االجتماعي��ة لع�س��و هيئ��ة التدري���س املتمي��ز م��ن وجه��ة نظر ط��الب ق�س��م العلوم   -
االجتماعية بجامعة البلقاء التطبيقية؟

ما اأهم اخل�سائ�س االأكادميية لع�سو هيئة التدري�س املتميز من وجهة نظر طالب ق�سم العلوم االجتماعية   -
بجامعة البلقاء التطبيقية؟

هل هناك فروق يف خ�سائ�س ع�سو هيئة التدري�س املتميز من وجهة نظر طالب ق�سم العلوم االجتماعية   -
بجامعة البلقاء التطبيقية تعزى ملتغري اجلن�س والتخ�س�س؟

أهداف الدراسة :
تهدف الدرا�سة ب�سكل اأ�سا�س اإىل التعرف على:

اأه��م خ�سائ���س ع�س��و هيئة التدري���س املتميز من وجه��ة نظر طالب ق�س��م العلوم االجتماعي��ة  بجامعة   -
البلقاء التطبيقية.

اأه��م اخل�سائ���س النف�سي��ة لع�سو هيئة التدري�س املتمي��ز من وجهة نظر طالب ق�س��م العلوم االجتماعية   -
بجامعة البلقاء التطبيقية.

اأهم اخل�سائ�س االجتماعية لع�سو هيئة التدري�س املتميز من وجهة نظر طالب ق�سم العلوم االجتماعية   -
بجامعة البلقاء التطبيقية.

اأه��م اخل�سائ���س االأكادميية لع�سو هيئة التدري�س املتميز من وجهة نظر طالب ق�سم العلوم االجتماعية   -
بجامعة البلقاء التطبيقية. 

الفروق يف خ�سائ�س ع�سو هيئة التدري�س املتميز من وجهة نظر طالب ق�سم العلوم االجتماعية بجامعة   -
البلقاء التطبيقية.

أهمية الدراسة:
تتمثل االأهمية النظرية والعملية  مبا يلي:

اأهمي��ة املو�س��وع يف حتدي��د اخل�سائ�س الواجب توفره��ا يف ع�سو هيئة التدري�س مب��ا ينعك�س على جودة   -
العملية التعليمية.

- اأهمي��ة اجلامع��ات يف املجتمع ودورها يف حتقيق التنمية ال�ساملة واإعداد الكوادر املوؤهلة،ودورها يف البحث 
العلمي والتدري�س،وخدمة املجتمع وتقدمي اال�ست�سارات.

- اإن عملي��ات التق��ومي املبني��ة على اآراء الطالب يف موؤ�س�س��ات التعليم العايل حول ج��ودة اأداء اأع�ساء هيئة 
التدري���س تع��د اأح��د موؤ�سرات �سم��ان اجلودة، واأ�سبح��ت وجهات نظر الط��الب اأحد م�س��ادر االأدلة التي 

ي�سدر على اأ�سا�سها االأحكام، وهذا ما اأكدته اأدبيات االعتماد االأكادميي.
- اإن ج��ودة التدري���س والبحث العلمي يف اجلامعة اأحد مكونات منظومة اجلودة ال�ساملة التي يتم يف �سوئها 

تقومي التعليم اجلامعي،وي�سمن قدرته على مواجهة التحديات.
من واجبات ع�سو هيئة التدري�س االأ�سا�سية واأهمها :التدري�س والبحث العلمي، واالإر�ساد االأكادميي؛ فهو   -
عن�سر اأ�سا�س يف العملية التعليمية، ويتعامل مع الطالب مبا�سرة فيوؤثر يف تكوينهم العلمي واالجتماعي.
-  وجوب االهتمام بع�سو هيئة التدري�س من حيث التطوير والتقومي ليواكب امل�ستجدات يف جمال تخ�س�سه 
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واجلوانب التقنية؛ ملا له من دور يف جتويد العملية التعليمية وحت�سينها.
اإن درا�س��ة اخل�سائ���س املعرفية واملهني��ة والنف�سية ومعرفته��ا لع�سو هيئة التدري�س ت��وؤدي دورا مهما يف   -

العملية التعليمية، وتوؤثر يف حت�سيل الطالب، وبناء �سخ�سيته، وتنمي الذات االأكادميية لديه.
مصطلحات الدراسة :

- ع�سو هيئة التدري�س : كل �سخ�س معني باجلامعة ومكلف بالقيام بعملية التدري�س ممن هم يف رتبة اأ�ستاذ، 
اأ�ست��اذ م�سارك، اأ�ست��اذ م�ساعد، املدر�س، املدر�س امل�ساع��د )نظام جامعة البلقاء الأع�س��اء هيئة التدري�س 

ل�سنة2007(.
-اخل�سائ���س االجتماعي��ة :ه��ي ال�سفات التي ميت��از بها ع�سو هيئ��ة التدري�س كعالقته اجلي��دة مع زمالئه 

وطالبه والقدرة على القيادة والتوجيه والتعاون مع االآخرين.
-اخل�سائ���س االأكادميي��ة :�سفات ميت��از بها ع�سو هيئ��ة التدري�س :كاحلياد الت��ام دون حتيز واالإخال�س يف 
العمل، واالإملام بواجباته كع�سو هيئة تدري�س )كما ن�ست علية االأنظمة والتعليمات اجلامعية يف جامعة 

البلقاء التطبيقية 2007(.
-اخل�سائ���س النف�سي��ة :�سفات ميتاز بها ع�سو هيئة التدري�س يوظفها يف خدم��ة الطالب :كال�سرب والهدوء 

والعطف، والرغبة يف تقدمي امل�ساعدة، واالتزان االنفعايل، وتقبل الذات واالآخرين.
جودة التعليم العايل:مقدرة جمموعة خ�سائ�س ومميزات املنتج التعليمي على تلبية متطلبات الطالب،و�سوق 
العمل،واملجتمع،وكاف��ة اجله��ات الداخلي��ة واخلارجي��ة املنتفعة، ويتطل��ب حتقيق جودة التعلي��م توجيه كل 
املوارد الب�سرية وال�سيا�سات والنظم واملناهج والعمليات والبنية التحتية من اأجل خلق ظروف مواتية لالبتكار 
واالإبداع ل�سمان تلبية املنتج التعليمي للمتطلبات التي تهيئ الطالب لبلوغ امل�ستوى املطلوب )اجل�سر،2004(.

اإلطار النظري :
يع��د مفه��وم اجلودة م��ن امل�سطلحات التي تت�س��م باملرونة يف تعريفها؛ فه��و مفهوم وا�سع ي�سع��ب االتفاق حول 
تعريف��ه، وذل��ك الأن��ه يختلف اإدراك ما يعني��ه من �سياق اإىل �سي��اق، ونظرا ال�ستخدامات��ه املتنوعة، وبالرغم 
م��ن تع��دد تعريفات اجل��ودة اإال اأن هناك اتفاقا يف جوهره��ا؛ وهو التاأكيد على مبداأ االإتق��ان. فا�ستقت كلمة 
اجلودة)Quality( من الكلمة الالتينية )Qualitas( والتي تعني طبيعة ال�سخ�س اأو طبيعة ال�سيء ودرجة 
�سالبته،وم�ستوي��ات الدق��ة واالإتقان)عبوي،2006(،وج��اء يف ل�س��ان الع��رب :اجلي��د نقي���س الرديء،وجاد 
ال�سيء جودة،وجودة:اأي �سار جيدا،وقد جاد جودة واأجاد اأي اأتى باجليد من القول والفعالبن منظور)1984 
، 72( .وعرفه��ا املعهد الوطني االأمريك��ي للمقايي�س،واجلمعية االأمريكية ملراقبة اجلودة باأنها: جمموعة من 
ال�سم��ات واخل�سائ�س لل�سلع واخلدمات الق��ادرة على تلبية احتياجات حم��ددة )زيدان،2009(.واجلودة كما 
عرفته��ا منظمة االإيزو العاملية تعني الوفاء بجميع املتطلبات املتفق عليها بحيث تنال ر�سا العميل)اجلبوري، 

2010(،ويرى عليمات)2004 ، 16( اأن من تعاريف اجلودة هي :الكفاءة والفعالية.

اأما مفهوم اجلودة يف التعليم : تتعدد التعريفات وتتنوع يف هذا املجال،اإال اأنه ميكن الو�سول اإىل تعريف اأكرث 
�سمولي��ة فهو يعني: مقدرة جمموع��ة خ�سائ�س ومميزات املنتج التعليمي على تلبي��ة متطلبات الطالب،و�سوق 
العمل،واملجتمع،وكاف��ة اجله��ات الداخلي��ة واخلارجي��ة املنتفعة، ويتطل��ب حتقيق جودة التعلي��م توجيه كل 
املوارد الب�سرية وال�سيا�سات والنظم واملناهج والعمليات والبنية التحتية من اأجل خلق ظروف مواتية لالبتكار 
واالإبداع ل�سمان تلبية املنتج التعليمي للمتطلبات التي تهيئ الطالب لبلوغ امل�ستوى املطلوب )اجل�سر،2004(.

وت�سم��ل جم��االت اجلودة يف موؤ�س�سات التعليم العايل جميع مدخالت النظ��ام التعليمي وعملياته وخمرجاته، 
وميك��ن اإيجاز هذه املجاالت من خالل عدة حم��اور ت�سمل جودة االإدارة التعليمية، وجودة الربامج التعليمية، 
وكف��اءة الهيئة التدري�سية، وجودة طرق التدري�س، وج��ودة االأن�سطة البحثية، وجودة اللوائح والت�سريعات، 
وجودة املباين وجتهيزاتها، وجودة امل�ستوى التعليمي للطالب، وجودة اخلدمات، وجودة تقومي االأداء وكفاية 
امل��وارد املالي��ة. وتعد عمليات تقيي��م االأداء االأكادميي وتقومي��ه مبوؤ�س�سات التعليم العايل م��ن قبل االأطراف 
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امل�ستفي��دة )اأع�س��اء هيئ��ة التدري�س،والطالب،واخلريجني،وقط��اع االأعم��ال،واإدارات ه��ذه املوؤ�س�س��ات( اأحد 
العملي��ات ال�سروري��ة التي ت�سهم يف تطوير ه��ذه املوؤ�س�سات. ويف هذا املجال تعد عملي��ات التقومي املبنية على 
اآراء الط��الب مبوؤ�س�سات التعلي��م العايل وخدماتها وكوادرها اأحد موؤ�سرات �سم��ان اجلودة )اأحمد واالأن�ساري 

.)2002،
وفيم��ا يتعل��ق بخ�سائ���س ع�سو هيئ��ة التدري���س املتميز،فقد و�سع��ت العديد من ال��دول العربي��ة واالأجنبية 
ت�سوراته��ا خل�سائ���س معلم امل�ستقب��ل ومميزات��ه ومنها:الرتكيز عل��ى الطالب،وح�س��ن اإدارة املوارد،والتنمية 
املهني��ة امل�ستدام��ة، وم�سارك��ة اأولياء االأم��ور واملجتم��ع املحلي،وامتالك مه��ارات التحدي واالبت��كار واالإبداع 
والتفك��ري الناقد،ومه��ارة التقومي واملراقبة،والق��درة على التعلم الذات��ي ال�سام��ل والدائم،واملعرفة والقدرة 
عل��ى نقلها اإىل االآخرين،واإجادة املهارة احلا�سوبية وتكنولوجيا املعلومات،واالإميان مببداأ دميقراطية التعليم 

وتكافوؤ الفر�س التعليمية.
واأ�س��ار حمافظ��ة )2009، 13( اإىل الكث��ري م��ن اخل�سائ���س واملمي��زات الت��ي يج��ب اأن يت�سف به��ا ع�سو هيئة 

التدري�س اجليد واملتميز، والتي تتلخ�س مبا يلي:
1 -اخل�سائ�س اجل�سمية )البدنية(: �سحة جيدة خالية من االأمرا�س والعاهات املزمنة واالأمرا�س املعدية 
التي تعيقه عن القيام باأدواره وتوؤثر �سلبا على اأدائه داخل القاعة ال�سفية،وحوا�س قوية �سليمة،و�سوت 

حلو ومتلون،ومظهر الئق جذاب،ور�ساقة وخفة اأداء.
2 -اخل�سائ���س والق��درات العقلية: �سرورة امتالكه قدرة عالية من التفك��ري العلمي االإبداعي الناقد،وحل 

امل�سكالت،والتحليل والتطبيق،باالإ�سافة لكونه ذكيا و�سريع الفهم ووا�سع االأفقوغزير املعارف.
3 -اخل�سائ���س ال�سخ�سية:تتمث��ل بق��وة ال�سخ�سية، والتحكم يف ال�سلوك، واالت��زان االنفعايل، وال�سجاعة 
االأدبية، باالإ�سافة اإىل الهدوء وال�سرب والطموح والتفاوؤل،واملرونة،والتعاون مع االآخرين، وامتالك قيم 

العمل والنظام، واالإميان باهلل وبالوطن وباملهنة التي ينتمي اإليها.
4 -اخل�سائ���س االأكادميي��ة واملهني��ة : التعم��ق يف جم��ال التخ�س���س، واالط��الع عل��ى امل�ستج��دات، وح�سور 

املوؤمترات والندوات، ومتابعة االأحداث اجلارية، وجيد االإعداد وال�سرح يف درو�سه، ومتفهم لطالبه.
5 -اخل�سائ���س االأخالقي��ة واالإن�ساني��ة: امتالك مهارات التوا�س��ل والعالقات اجليدة م��ع االآخرين وح�سن 
تفعيله��ا، والت��زام القيم االأخالقي��ة احلميدة،والتم�سك بثقاف��ة املجتمع وهويت��ه دون تع�سب،والتم�سك 

باأخالقيات املهنة.
ون�س��رت منظم��ة االأمم املتح��دة للعل��وم والرتبي��ة والثقاف��ة )اليون�سك��و( ع��ام )1996( كتاب��ا بعن��وان "م��ا 
االأ�سي��اء الت��ي جتع��ل من املعل��م  معلم��ا جيدا"�سمنت��ه اآراء )500( طالب م��ن )50( دولة من اأعم��ار)8-12( 
�سن��ة،وراأى الطلب��ة �س��رورة امت��الك املدر���س معلوم��ات عامة،ومه��ارات مهني��ة، ومي��زات �سخ�سية،كاالإمي��ان 
له،وال�سدق،وال�سرب،واحلن��ان  واحلما���س  بالعم��ل  بالنف�س،وااللت��زام  التعليم،والثق��ة  باأهمي��ة  الق��وي 
والرحم��ة وال�سفقة،واملرح،وح�س��ن التفاع��ل اجل�س��دي والعقل��ي م��ع الطلب��ة، واالهتم��ام مب�ساحلهم،وتلبي��ة 
احتياجاتهم،ومعاملته��م كاأبنائه،وتقدمي امل�ساعدة لهم،وحل م�سكالتهم،واملرونة يف التعامل معهم،والتعلم مع 
الطلب��ة ومنهم ولهم،والعدال��ة وعدم التحيز،ومراعاة وقت التعليم ابتداء وانته��اء، واالإعداد اجليد للدر�س، 

واالنفتاح على امل�ستجدات، وامل�ساعدة على التفكري..
الدراسات السابقة :

            هدف��ت درا�س��ة الطاه��ر واآخرون)2014( اإىل التعرف على خ�سائ�س االأ�ستاذ اجلامعي الناجح من وجهة 
نظ��ر طلب��ة العلوم االجتماعي��ة، و�سيغت ا�ستبانة جلم��ع البيانات من )114( طالبا وطالب��ة، وخل�ست اإىل اأن 
جم��ال اخل�سائ���س االجتماعية لالأ�ستاذ اجلامعي احت��ل املرتبة االأوىل،ثم جم��ال اخل�سائ�س املهنية،واأخريا 

جمال اخل�سائ�س النف�سية،وال يوجد فروق يف اخل�سائ�س ح�سب متغري اجلن�س.
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             كم��ا هدف��ت درا�س��ة حمافظة)2009( اإىل حتليل عدد من الدرا�سات والبحوث التي تناولت املعلم ودوره 
يف جناح��ه املهني،ووج��د اأن العدي��د من الباحثني اأ�س��اروا اإىل الكثري من اخل�سائ�س واملمي��زات التي ينبغي اأن 
يتمي��ز بها معل��م امل�ستقبل، والتي تلخ�س مبا يلي : اخل�سائ�س اجل�سمية، ثم اخل�سائ�س والقدرات العقلية، ثم 

اخل�سائ�س ال�سخ�سية، ثم اخل�سائ�س االأكادميية، واأخريا اخل�سائ�س االأخالقية واالإن�سانية.
             بينم��ا هدف��ت درا�س��ة عب��د الوهاب )2008( ال�ستق��راء اخل�سائ�س االأكادميي��ة واملهنية واالجتماعية 
لع�س��و هيئ��ة التدري�س اجلامعي بكلي��ة العلوم بجامعة اخلرط��وم بال�سودان،واأظهرت النتائ��ج اأن معظم قيمة 
املتو�سط��ات ج��اءت بدرجة تف�سيل عالية ومتو�سط��ة خل�سائ�س اأع�ساء هيئة التدري���س لدى الطلبة،وقدمت 

تو�سيات لتطوير خ�سائ�س ع�سو هيئة التدري�س املختلفة.
وهدف��ت درا�سة اأب��و �سمرة واآخرون )2006( اإىل التع��رف على موؤ�سرات اجلودة لدى اأع�س��اء هيئة التدري�س 
يف جامع��ة القد���س من وجهة نظ��ر الطلبة،وخل�ست لعدم وج��ود فروق بني متو�سطات ا�ستجاب��ات اأفراد عينة 

الدرا�سة تعزى ملتغري اجلن�س.
           كم��ا هدف��ت درا�س��ة يعق��وب )2005( اإىل التعرف عل��ى الكفايات املهنية وال�سف��ات ال�سخ�سية املرغوبة 
يف االأ�ست��اذ اجلامعي م��ن وجهة نظر طالب كلية املعلمني يف بيئة اململكة العربي��ة ال�سعودية"حيث ا�ستخدمت 
اال�ستبان��ة جلم��ع املعلومات من عينة الدرا�سة، خل�ست اإىل اأن اأهم الكفاي��ات املهنية :�سعة االطالع على العلم 
واملعرف��ة يف جم��االت متعددة،والتمك��ن من املادة واأ�سالي��ب تدري�سها،وربط امل��ادة العلمية بواق��ع احلياة. اأما 
الكفاي��ات يف البع��د ال�سخ�س��ي فاأهمها: اأهمية ال�س��وت العايل امل�سم��وع، فالنظافة وح�س��ن املظهر،والتوازن يف 

الردود االنفعالية،فالنظام واحلزم يف القرارات، ثم االلتزام بالعادات والتقاليد ال�سائدة.
            كم��ا هدف��ت درا�سةالغام��دي )2003( اإىل معرفة خ�سائ�س ع�سو هيئة التدري�س التي يف�سلها امللتحقون 
بكلي��ات املعلم��ني يف ال�سعودي��ة؛ حيثا�ستخ��دم فيها املنه��ج الو�سفي م��ع التف�س��ري والتحليل واملقارن��ة، وهدفت 
كذل��ك اإىل التع��رف عل��ى اخل�سائ���س املهنية وال�سخ�سي��ة واالجتماعية،وم��دى اختالفها باخت��الف متغريات 
الدرا�سة،وخل�س��ت اإىل اأن اأبرز اخل�سائ�س االأكادميي��ة املف�سلة يف ع�سو هيئة التدري�س : القدرة على تو�سيل 
املادة العلمية للطلبة،واالإعداد اجليد للمحا�سرة،واالإحاطة باملادة ومتابعة امل�ستجدات فيها. اأما اخل�سائ�س 
االأخالقي��ة  فاأبرزه��ا: االلت��زام ال�سديد باأخالقي��ات مهنة التعليم،واح��رتام مواعي��د الدر�س،وح�سن معاملة 
الطلب��ة. ويف اخل�سائ���س ال�سخ�سي��ة :ب��رزت املحافظ��ة على �سري��ة املعلوم��ات ال�سخ�سي��ة للطلبة،والتم�سك 
بالقيم االأخالقية،واالإخال�س بالعمل،والقدوة احل�سنة. ومن اأبرز اخل�سائ�س االجتماعية :التم�سك بثقافة 

املجتمع وهويته االإ�سالمية،والعالقة اجليدة مع الزمالء،واإدراك اأهمية الرتبية يف بناء املجتمع.
درا�س��ة ن��ادايل )Nadali , 2008 (  درا�سة حالة جامعة بورو�س- ال�سويد ،هدفت  اىل تقييم اجلودة يف هذه 
اجلامع��ة وتقديره��ا ،ومن ثم مقارنة واقعها مع منهج اإدارة اجلودة ال�ساملة ملعرفة قوة اأو �سعف هذه اجلامعة 
يف تطبيقه��ا له��ذا املنهج ،وتو�سل��ت اأن هناك اأهدافا وروؤي��ة للجامعة ،وان هناك ق�س��ورا يف امل�ساركة والتعاون 
والعم��ل ،وان امله��ام والعملي��ات غري وا�سحة للعامل��ني. وان مفهوم اجلودة مل يفهم فهم��ا كامال.)امني ،2010 : 

.)37

درا�س��ة اأوق��دن واآخرون )Ogden ,1995 ( هدفت للتعرف على اآراء الطالب والطالبات يف خ�سائ�س  االأ�ستاذ 
اجلامعي  اجليد بكليات الرتبية بجامعة تن�سي بالواليات املتحدة ، وخل�ست اإىل اأن خ�سائ�س االأ�ستاذ اجلامعي 
اجليد هي:فهم طبيعة طالبه،وحما�سه لعملية التدري�س وجديته فيها واإبداعه يف العملية التعليمية وال�سعي 
يف تنظيمه��ا،ويف عدالت��ه يف تقيي��م طالبه،وعالقات��ه االجتماعي��ة اجليدة م��ع طالبه ،وقدرت��ه على حتمل 

امل�سوؤولية .وان الطالب يف�سلون اخل�سائ�س املهنية واالأكادميية على اخل�سائ�س االأخرى.
اأج��رى ب��وج)Pouge ,1967 (درا�س��ة بكلي��ة فالن��در �سمث بالوالي��ات املتحدة ،وهدف��ت ملعرف��ة اآراء الطلبة 
للخ�سائ�س املميزة لالأ�ستاذ املثايل، واأظهرت اأهم نتائج الدرا�سة اأن من اأهم خ�سائ�س االأ�ستاذ اجلامعي املثايل 
هي : متكن االأ�ستاذ اجلامعي من معلوماته ودقته يف تقومي طالبه،وو�سوح �سرحه ،واالهتمام بالتاأليف والن�سر 
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والبحث،والعناية بالطالب وت�سجيعهم على التفكري الناقد.
التعليق على الدراسات السابقة :

م��ن خ��الل ا�ستعرا�س الدرا�سات ال�سابق��ة نالحظ اأن عددها ت�سع درا�سات منها : �س��ت درا�سات عربية وثالثة 
اأجنبي��ة كم��ا واأنها تت�سابه م��ع درا�ستنا يف تناوله��ا خل�سائ�س اأع�س��اء هيئة التدري�س و�سماته��م يف اجلامعة؛ 
بو�سفه��ا متطلب��ا لتحقيق اجلودة ال�ساملة يف التعلي��م العايل،كما ونالحظ اأن معظمها تن��اول هذا املو�سوع من 
وجه��ة نظ��ر الطلبة. وتختل��ف درا�ستنا عن الدرا�سات ال�سابق��ة باأنها تناولت خ�سائ�س ع�س��و هيئة التدري�س 
املتمي��ز يف جامع��ة البلق��اء التطبيقي��ة من وجه��ة نظر طلبة ق�س��م العل��وم االجتماعية، والف��روق يف وجهات 

نظرهم يف �سوء متغري اجلن�س والتخ�س�س.
منهجية الدراسةوإجراءاتها :

منهج الدرا�سة :
مت ا�ستخدام املنهج الو�سفي باالإ�سافة ملنهج امل�سح االجتماعي ال�سامل لتحقيق اأهداف الدرا�سة.

جمتمع الدرا�سة وعينتها:
تك��ون م��ن طلب��ة ق�سم العل��وم االجتماعي��ة بكلية عجل��ون اجلامعي��ة يف جامعة البلق��اء التطبيقي��ة والبالغ 
عدده��م )315(طالب��ا وطالبة،موزعني اإىل تخ�س�س اخلدمة االجتماعي��ة )139( طالبا وطالبة، وتخ�س�س 
عل��م االنح��راف واجلرمية )176( طالب��ا وطالبة لدرج��ة البكالوريو�س يف العام اجلامع��ي )2014/2015م( 
ح�س��ب بيانات ق�سم القب��ول والت�سجيل يف الكلية،وبع��د توزيع اال�ستبانة كان املرجت��ع واملكتمل وال�سالح منها 

للتحليل تكونت عينة الدرا�سة يف �سورتها النهائية من  )302(، كما يف اجلدول )1(
جدول )1(:توزيع اأفراد جمتمع الدرا�شة وعينتها ح�شب متغرياتها

املئوية العددامل�ستوياتاملتغريات % الن�سبة 

التخ�ش�ص
17056.2علم االنحراف واجلرمية

13243.8اخلدمة االجتماعية

اجلن�ص
14447.7ذكر
15852.3اأنثى

100.00%302املجموع العام

تك��ون جمتم��ع الدرا�سة وعينتها من جميع طالب وطالبات ق�سم العلوم االجتماعية يف كلية عجلون اجلامعية 
بجامع��ة البلقاء التطبيقية، والبال��غ عددهم )302( طالب وطالبة، منهم )170( يف تخ�س�س علم االنحراف 
واجلرمي��ة، و)132( يف تخ�س�س اخلدمة االجتماعية، ح�سب اإح�سائيات دائرة القبول والت�سجيل يف الكلية، 
واجل��دول )1( يبني توزي��ع اأفراد جمتمع الدرا�سة وعينتها ح�سب متغريات الدرا�سة وهي التخ�س�س، ويت�سمن 
 ،)% كل م��ن عل��م االنحراف واجلرمية الذي كانت ن�سبت��ه)56.2 %(، واخلدمة االجتماعي��ة بن�سبة )43.8 

.)%  52.3( بن�سبة  واإناثا   ،)% ومتغري اجلن�س ويت�سمن ذكورا بن�سبة )47.7 
اأداة الدرا�سة :

 ا�ستخدم��ت اال�ستبان��ة جلم��ع البيانات من املبحوثني،وتتكون م��ن جزاأين؛االأول:  البيان��ات االأولية،والثاين: 
يتك��ون من ثالث��ة حماور:حمور اخل�سائ�س النف�سية؛ ويت�سمن �ست فق��رات. وحمور اخل�سائ�س االجتماعية؛ 
ويت�سم��ن �ست فقرات. وحم��ور اخل�سائ�س االأكادميية؛ ويت�سمن ثماين فق��رات. و�سممت االأداة  بحيث يحدد 
الطال��ب اإجابت��ه وفقا ملقيا���س رباعي مت��درج )4-1( بحيث ميث��ل الرقم )4( اأوف��ق ب�سدة،ورق��م )3( اأوافق، 

ورقم)2( ال اأوافق،ورقم )1( ال اأوافق ب�سدة.
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�سدق االأداة:
 عر�ست اال�ستبانة على عدد من املخت�سني، ويف �سوء مالحظاتهم مت اإجراء التعديالت .

ثبات االأداة :
 مت تطبيق االأداة على عينة ا�ستطالعية مكونة من)25( مبحوثا من خارج عينة الدرا�سة،ثم اإعادة تطبيقها 
مرة اأخرى بفا�سل زمني مدته اأ�سبوع،ومت ح�ساب معامل االرتباط  للمحاور واالأداة، وبلغ )0.88( وهو منا�سب 

لغايات حتقيق اأهداف الدرا�سة.كما يف اجلدول )2(.
جدول )2(: معامل ثبات حماور االأداة واالأداة ككل

معامل االرتباطاملحور
0.75اخل�شائ�ص النف�شية

0.78اخل�شائ�ص االجتماعية

0.82اخل�شائ�ص االأكادميية

0.88االأداة ككل

االأ�ساليب االإح�سائية: 
اأدخل��ت البيان��ات اإىل احلا�سب االآيل، ومت معاجلتها من خالل برنامج حزمة العلوم االجتماعية )SPSS(،ومت 
ا�ستخ��دام االأ�سالي��ب االإح�سائية االآتي��ة: التكرارات والن�س��ب املئوية،واملتو�سطات احل�سابي��ة، واالنحرافات 

املعيارية،واختبار "ت" )t-test( حل�ساب داللة الفروق بني املتو�سطات.
كما مت اعتماد التدريج التايل للحكم على املتو�سطات احل�سابية لتحديد م�ستوى التوافر للخ�سائ�س:

2.49 - -  درجة متدنية : 1   1
3.49 - - درجة متو�سطة :2.5   2

4.5 - - درجة عالية : 3.50   3

نتائج الدراسة ومناقشتها:
�سيتم عر�س النتائج يف �سوء اأ�سئلة الدرا�سة:

اأواًل: نتائج ال�سوؤال االأول:
م��ا اأه��م خ�سائ�س ع�س��و هيئة التدري�س املتميز م��ن وجهة نظر طالب ق�سم العل��وم االجتماعية بجامعة   -

البلقاء التطبيقية؟
لالإجابة عن هذا ال�سوؤال ، مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات عينة الدرا�سة 

ح�سب حماور الدرا�سة كما يف اجلدول )3(
جدول )3(:املتو�شطات احل�شابية واالنحرافات املعيارية الإجابات اأفراد العينة على حماور الدرا�شة مرتبة تنازليا

االنحراف املتو�سط احل�سابياملحورالرقمالرتبة
املعياري

م�ستوى التوفر 
للخ�سائ�س

متو�شطة3.430.60اخل�شائ�ص االأكادميية13
متو�شطة3.380.55اخل�شائ�ص االجتماعية22
متو�شطة2.950.50اخل�شائ�ص النف�شية31

متو�شطة3.210.55االأداة ككل
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يالح��ظ م��ن اجلدول )3( ان حم��ور اخل�سائ�س االأكادميية ح�سل على املرتب��ة االأوىل، واأعلى قيمة مبتو�سط 
ح�ساب��ي )3.43( وانحراف معي��اري )0.60(، وجاء باملرتبة الثانية حم��ور اخل�سائ�س االجتماعية مبتو�سط 
ح�ساب��ي )3.38( وانح��راف معي��اري)0.55(، اأم��ا حم��ور اخل�سائ���س النف�سي��ة فق��د احت��ل املرتب��ة الثالث��ة 
واالأخ��رية مبتو�س��ط ح�سابي )2.95( وانحراف معياري )0.50(، وقد بل��غ املتو�سط احل�سابي لتقديرات اأفراد 
عينة الدرا�سة على االأداة ككل )3.21( بانحراف معياري )0.55(، وهو يقابل تقدير املوافقة املتو�سطة على 
م��دى تواف��ر اخل�سائ�س لدى ع�سو هيئة التدري�س،وهذا يعني اأن هنال��ك اتفاقا وبدرجه متو�سطة لدى عينة 

الدرا�سة على مدى توافر خ�سائ�س ع�سو هيئة التدري�س املتميز.
ثانيًا: نتائج ال�سوؤال الثاين:

- م��ا اأه��م اخل�سائ���س النف�سية لع�س��و هيئة التدري�س املتميز م��ن وجهة نظر طالب ق�س��م العلوم االجتماعية 
بجامعة البلقاء التطبيقية؟

لالإجابة عن هذا ال�سوؤال ، مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات عينة الدرا�سة 
ح�سب حمور اخل�سائ�س النف�سية كما يف اجلدول )4(.

جدول )4(: املتو�شطات احل�شابية واالنحرافات املعيارية ال�شتجابات اأفراد عينة الدرا�شة على فقرات  حمور اخل�شائ�ص 
النف�شية لع�شو هيئة التدري�ص املتميز مرتبة تنازليا

املتو�سط الفقرةالرقمالرتبة
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

م�ستوى التوفر 
للخ�سائ�س

متو�شطة3.25.92اأ�شتاذي اإن�شان مريح113
متو�شطة3.15.32اأ�شتاذي ي�شهل التعامل معه21
متو�شطة3.10.28اأ�شتاذي اإن�شان �شبور37

 يتمتع اأ�شتاذي باالتزان االنفعايل يف مواجهة املواقف410
متو�شطة2.90.25الطارئة

متو�شطة2.80.92اأ�شتاذي يح�شن اال�شتماع يل516
متو�شطة2.53.33اأ�شتاذي قادر على حل م�شكالتي64

متو�شطة2.95.50املحور ككل

يالحظ من اجلدول)4( اأن الفقرة رقم)13( والتي تن�س على "اأ�ستاذي اإن�سان مريح" قد احتلت املرتبة االأوىل 
مبتو�سط ح�سابي )3.25(  وانحراف معياري )92.(،وجاءت الفقرة رقم )1( والتي تن�س على "اأ�ستاذي ي�سهل 
التعامل معه" يف املرتبة الثانية مبتو�سط ح�سابي )3.15( وانحراف معياري )32.(،بينما احتلت الفقرة رقم 
)4( والتي تن�س على "اأ�ستاذي قادر على حل م�سكالتي" املرتبة االأخرية مبتو�سط ح�سابي )2.53( وانحراف 
معي��اري )33.(، وق��د بلغ املتو�سط احل�سابي لتقدي��رات اأفراد العينة على هذا املح��ور ككل )2.95( وانحراف 
معي��اري )50.( وه��و يقابل تقدير املوافقة املتو�سط��ة على مدى توافر اخل�سائ�س ل��دى ع�سو هيئة التدري�س 
،وهذا يعني اأن هنالك اتفاقا وبدرجةمتو�سطة لدى عينة الدرا�سة على مدى توافراخل�سائ�س النف�سية لع�سو 

هيئة التدري�س املتميز.
ثالثًا: نتائج ال�سوؤال الثالث:

م��ا اأهم اخل�سائ���س االجتماعية لع�سو هيئة التدري�س املتميز من وجهة نظ��ر طالب ق�سم العلوم االجتماعية 
بجامعة البلقاء التطبيقية؟
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لالإجابة عن هذا ال�سوؤال ، مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات عينة الدرا�سة 
ح�سب حمور اخل�سائ�س االجتماعية كما يف اجلدول )5(.

جدول )5(:املتو�شطات احل�شابية واالنحرافات املعيارية ال�شتجابات اأفراد عينة الدرا�شة على فقرات  حمور اخل�شائ�ص 
االجتماعية لع�شو هيئة التدري�ص املتميز مرتبة تنازليا

املتو�سط الفقرةالرقمالرتبة
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

م�ستوى توفر 
اخل�سائ�س

عالية3.71.88اأ�شتاذي قادر على قيادة االآخرين وتوجيههم117
عالية3.50.33اأ�شتاذي عالقته جيدة مع طالبه28
متو�شطة3.48.42اأ�شتاذي يعاملنا بلطف دون تعاٍل35
متو�شطة3.35.38اأ�شتاذي من�شجم مع طالبه414
متو�شطة3.22.77لدى اأ�شتاذي �شعبية عالية داخل اجلامعة511
متو�شطة3.05.55اأ�شتاذي متعاون مع طالبه62

متو�شطة3.38.55املحور ككل

يالحظ من اجلدول )5( اأن الفقرة رقم)17( والتي تن�س على "اأ�ستاذي قادر على قيادة االآخرين وتوجيههم" 
ق��د احتل��ت املرتبة االأوىل مبتو�س��ط ح�سابي )3.71(  وانحراف معي��اري )88.( ومب�ستوى ع��اٍل من املوافقة، 
وج��اءت الفق��رة رقم )8( والتي تن���س على "اأ�ستاذي عالقت��ه جيدة مع طالبه" يف املرتب��ة الثانية مبتو�سط 
ح�ساب��ي )3.50( وانح��راف معي��اري )33.( ومب�ستوى عاٍل م��ن املوافقة،بينما احتلت الفق��رة رقم )2( والتي 
تن���س على "اأ�ستاذي متعاون مع طالبه" املرتب��ة االأخرية مبتو�سط ح�سابي )3.05( وانحراف معياري )55.(، 
وقد بلغ املتو�سط احل�سابي لتقديرات اأفراد العينة على هذا املحور ككل )3.38( وانحراف معياري )55.( وهو 
يقاب��ل تقدي��ر املوافقة املتو�سطة على مدى توافر اخل�سائ�س لدى ع�سو هيئة التدري�س، وهذا يعني اأن هنالك 
اتفاق��ا وبدرجةمتو�سط��ة لدى عينة الدرا�سة على مدى توافر اخل�سائ���س االجتماعيةلع�سو هيئة التدري�س 

املتميز.
رابعًا: نتائج ال�سوؤال الرابع:

م��ا اأه��م اخل�سائ���س االأكادميية لع�سو هيئة التدري���س املتميز من وجهة نظر طالب ق�س��م العلوم االجتماعية 
بجامعة البلقاء التطبيقية؟

لالإجابة عن هذا ال�سوؤال ، مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات عينة الدرا�سة 
ح�سب حمور اخل�سائ�س االأكادميية كما يف اجلدول )6(.

جدول )6( :املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات اأفراد عينة الدرا�سة على فقرات  حمور 
اخل�سائ�س االأكادميية لع�سو هيئة التدري�س املتميز مرتبة تنازليا

املتو�سط الفقرةالرقمالرتبة
احل�سابي

االنحراف 
املعياري

م�ستوى توفر 
اخل�سائ�س

عالية3.95.91اأ�شتاذي خمل�ص يف عمله112
عالية3.65.75يفهم اأ�شتاذي واجباته23
عالية3.59.48يحافظ اأ�شتاذي على اأ�شرار طالبه36
متو�شطة3.4451ميار�ص اأ�شتاذي عملية التدري�ص بجدية49
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متو�شطة3.35.72اأ�شتاذي دميقراطي515
متو�شطة3.20.69اأ�شتاذي ملتزم مبواعيد العمل618
متو�شطة3.17.49اأ�شتاذي وا�شع املعارف720
متو�شطة3.10.28يوفر اأ�شتاذي م�شتلزمات العملية التعليمية819

متو�شطة3.43.60املحور ككل

يالح��ظ من اجلدول)6( اأن الفقرة رق��م)12( والتي تن�س على "اأ�ستاذي خمل�س يف عمله" قد احتلت املرتبة 
االأوىل مبتو�س��ط ح�ساب��ي )3.95( وانحراف معي��اري )91.( ومب�ستوى عاٍل م��ن املوافقة،وجاءت الفقرة رقم 
)3( والت��ي تن���س عل��ى "يفه��م اأ�ست��اذي واجبات��ه" يف املرتبة الثاني��ة مبتو�س��ط ح�ساب��ي )3.65( وانحراف 
معي��اري )75.( ومب�ست��وى ع��اٍل من املوافقة،بينما احتل��ت الفقرة رقم )19( والتي تن�س عل��ى "يوفر اأ�ستاذي 
م�ستلزم��ات العملية التعليمية" املرتبة االأخرية مبتو�س��ط ح�سابي )3.10( وانحراف معياري )28.(، وقد بلغ 
املتو�س��ط احل�سابي لتقديرات اأف��راد العينة على هذا املحور ككل )3.43( وانحراف معياري )60.( وهو يقابل 
تقدي��ر املوافق��ة املتو�سطة على مدى توافر اخل�سائ�س لدى ع�سو هيئة التدري�س،وهذا يعني اأن هنالك اتفاقا 

وبدرجةمتو�سطة لدى عينة الدرا�سة على مدى توافر اخل�سائ�س االأكادمييةلع�سو هيئة التدري�س املتميز.
خام�سًا: نتائج ال�سوؤال اخلام�س:

ه��ل هن��اك ف��روق يف خ�سائ�س ع�س��و هيئة التدري���س املتميز من وجهة نظ��ر طالب ق�سم العل��وم االجتماعية 
بجامعة البلقاء التطبيقية تعزى ملتغري اجلن�س والتخ�س�س؟

لالإجابة عن هذا ال�سوؤال ، مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية ال�ستجابات عينة الدرا�سة 
ح�سب متغري اجلن�س والتخ�س�س كما يف اجلداول التالية:

- متغري اجلن�س  1
جدول )7( :املتو�شطات احل�شابية واالنحرافات املعيارية ح�شب متغري اجلن�ص ملحاور الدرا�شة

االنحراف املتو�سط احل�سابياجلن�ساملحورالرقم
املعياري

اخل�شائ�ص النف�شية1
3.74.88ذكر

3.44.75اأنثى

اخل�شائ�ص االجتماعية2
3.70.81ذكر

3.24.76اأنثى

اخل�شائ�ص االأكادميية3
3.73.83ذكر

3.84.93اأنثى

االأداة ككل
3.75.54ذكر

3.51.62اأنثى

يب��ني اجل��دول )7( اأن هن��اك فروقًا ظاهرية ب��ني متو�سط��ات تقديرات اأف��راد العينة على حم��اور الدرا�سة، 
ولتحدي��د م�ستوي��ات الدالل��ة االإح�سائي��ة لتل��ك الف��روق؛ مت ا�ستخدام اختب��ار )ت( للفروق ب��ني متو�سطات 

العينات امل�ستقلة، كما هو مو�سح يف اجلدول )8(.
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جدول )8 (:نتائج اختبار )ت( للفروق بني متو�شطات العينات امل�شتقلة بني تقديرات اأفراد العينة خل�شائ�ص لع�شو هيئة 
التدري�ص املتميز ح�شب متغري اجلن�ص

الداللة قيمة تدرجات احلريةاجلن�ساملحورالرقم
االإح�سائية

اخل�شائ�ص النف�شية1
ذكر

غري دالة981.44
اأنثى

اخل�شائ�ص االجتماعية2
ذكر

غري دالة981.223
اأنثى

اخل�شائ�ص االأكادميية3
ذكر

غري دالة981.66
اأنثى

االأداة ككل
ذكر

غري دالة981.441
اأنثى       

)α = 0.05( ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة *

يبني اجلدول )8( عدم وجود فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الداللة االإح�سائية )α = 0.05( عند جميع 
حماور الدرا�سة، واالأداة الكلية تعزى ملتغري اجلن�س ،وهذا ما يو�سحه التقارب الكبري يف املتو�سطات احل�سابية 

ملجاالت الدرا�سة.
2 -متغري التخ�س�س

جدول )9 (:املتو�شطات احل�شابية واالنحرافات املعيارية لتقديرات اأفراد عينة الدرا�شة خل�شائ�ص ع�شو هيئة التدري�ص 
املتميز ح�شب متغري التخ�ش�ص

االنحراف املعيارياملتو�سط احل�سابيالتخ�س�ساملحورالرقم

اخل�شائ�ص النف�شية1
3.42.69االنحراف واجلرمية

3.71.84اخلدمة االجتماعية

 اخل�شائ�ص2
االجتماعية

3.22.67االنحراف واجلرمية

3.67.76اخلدمة االجتماعية

 اخل�شائ�ص3
االأكادميية

3.74.92االنحراف واجلرمية

3.70.81اخلدمة االجتماعية

االأداة ككل
3.49.62االنحراف واجلرمية

3.69.54اخلدمة االجتماعية

يب��ني اجل��دول )9( اأن هن��اك فروقًا ظاهرية ب��ني متو�سط��ات تقديرات اأف��راد العينة على حم��اور الدرا�سة، 
ولتحدي��د م�ستوي��ات الدالل��ة االإح�سائي��ة لتل��ك الف��روق؛ مت ا�ستخدام اختب��ار )ت( للفروق ب��ني متو�سطات 

العينات امل�ستقلة، كما هو مو�سح يف اجلدول )10(.
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جدول ) 10(:نتائج اختبار )ت( للفروق بني متو�شطات العينات امل�شتقلة بني تقديرات اأفراد العينة خل�شائ�ص ع�شو هيئة 
التدري�ص املتميز ح�شب متغري التخ�ش�ص

درجات التخ�س�ساملحورالرقم
الداللة قيمة تاحلرية

االإح�سائية

اخل�شائ�ص النف�شية1
االنحراف واجلرمية

غري دالة98.788
اخلدمة االجتماعية

اخل�شائ�ص االجتماعية2
االنحراف اجلرمية

دالة982.131
اخلدمة االجتماعية

اخل�شائ�ص االأكادميية3
االنحراف واجلرمية

دالة982.396
اخلدمة االجتماعية

االأداة ككل
االنحراف واجلرمية

دالة982.426
اخلدمة االجتماعية

)α = 0.05( ذات داللة اإح�سائية عند م�ستوى الداللة *

يب��ني اجل��دول )10( ع��دم وجود ف��روق دالة اإح�سائي��ًا عند م�ستوى الدالل��ة االإح�سائي��ة )α = 0.05( عند 
املح��ور النف�سي، بينم��ا كانت هناك فروق دالة اإح�سائي��ًا عند حمور تطوير اخل�سائ���س االجتماعية، وحمور 
اخل�سائ���س االأكادميي��ة، واالأداة الكلي��ة تعزى ملتغري التخ�س���س، وذلك ل�سالح تقدي��رات تخ�س�س االنحراف 

واجلرمية. 
مناقشة النتائج:

هدف��ت ه��ذه الدرا�س��ة اإىل معرف��ة خ�سائ�س ع�سو هيئ��ة التدري�س املتميز م��ن وجهة نظر طلب��ة ق�سم العلوم 
االجتماعية يف كلية عجلون اجلامعية بجامعة البلقاء التطبيقية بو�سفه موؤ�سرا جلودة التعليم العايل،وقد 
ا�ستخدم��ت اال�ستبان��ة جلمع البيانات من جمتم��ع الدرا�سة،وخل�ست اأن هنالك اتفاق��ا وبدرجةمتو�سطة لدى 
عين��ة الدرا�س��ة عل��ى مدى توافرخ�سائ���س ع�سو هيئ��ة التدري�س املتميز؛ منه��ا ما يتعلق باجلان��ب االأكادميي 
وباجلان��ب االجتماع��ي وباجلان��ب النف�س��ي، متفق��ة بذل��ك م��ع معظ��م نتائ��ج الدرا�س��ات ال�سابق��ة كدرا�س��ة 
حمافظة)2009(، ودرا�سة عبدالوهاب)2008(،ودرا�سة اليون�سكو )1996(،وبوج)1967(. كما اأ�سارت نتائج 
الدرا�سة اإىل اأن اأكرث اخل�سائ�س واأهمها من وجهة نظر الطلبة هي اخل�سائ�س االأكادميية )االإخال�س بالعمل، 
وفه��م الواجبات،واملحافظة على اأ�س��رار الطلبة،واجلدية يف التدري�س، واحرتام اآراء الطلبة، واحرتام الوقت 
وااللت��زام به،وتوف��ري متطلب��ات العملي��ة التعليمية،و�سع��ة االطالع واملعرف��ة(. ثم اخل�سائ���س االجتماعية 
واأهمه��ا: قيادي،وعالقت��ه جي��دة م��ع الطلبة،والتعام��ل بلطف،والتمت��ع ب�سعبي��ة وا�سعة،ومتعاون.واأخ��ريا 
اخل�سائ���س النف�سي��ة هي: مريح،�سه��ل التعامل، وال�سرب،واالت��زان االنفعايل،وح�سن اال�ستم��اع، والقدرة على 

حل امل�ساكل.
واتفقت هذه النتيجة -ترتيب اخل�سائ�س- مع نتائج درا�سة الغامدي )2003(، ودرا�سة يعقوب)2005(،ودرا�سة 
اأوق��دن واآخ��رون)1995(، واختلف��ت م��ع م��ا اأكدت��ه اجلمعي��ة االأمريكي��ة لتوجي��ه االأف��راد مهني��ا، ودرا�سة 
الظاهر)2014(؛ حيث اأكدت على اأهمية اخل�سائ�س االجتماعية والنف�سية اأكرث من اخل�سائ�س االأكادميية.
وميك��ن اأن نف�س��ر هذه النتيجة يف �سوء حاجة الطال��ب بالدرجة االأوىل اإىل اخلربات االأكادميية لع�سو هيئة 
التدري�س وقدراته العلمية والبحثية اأكرث من خ�سائ�سه النف�سية واالجتماعية،وهذا ما ن�ست علية القوانني 
واالأنظمة اخلا�سة ب�سروط ع�سوهيئةالتدري�س وخ�سائ�سه وواجباته يف اجلامعة، والتي من اأهمها: موؤهالته 

العلمية، وخرباته التدري�سية، وقدرته على البحث العلمي، وتقدمي اال�ست�سارات.
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وخل�س��ت الدرا�س��ة اإىل اأن��ه ال توج��د ف��روق ذات داللة اإح�سائي��ة بني تقدي��رات الذكور واالإن��اث خل�سائ�س 
ع�س��و هيئ��ة التدري�س املتميز متفق��ة بذلك مع نتائ��ج درا�سة كل من الظاه��ر)2014(، و�سلي��م )2009(،واأبو 
�سم��رة)2006(،يف ح��ني اأنها اختلفت مع نتائج درا�سة اأمني )2010(؛ حيث اأ�سارت اإىل وجود فروق ذات داللة 
اإح�سائي��ة تع��زى ملتغ��ري اجلن���س يف حمور ج��ودة اأع�ساء هيئ��ة التدري�س.وميك��ن تف�سري ذل��ك يف اأن ما يتلقاه 
الط��الب بغ���س النظ��ر ع��ن جن�سه��م وخ�سائ�سهم االأخ��رى مت�سابه��ا يف التعام��ل والتدري�س،وه��ذا ين�سجم مع 

اأخالقيات مهنة االأ�ستاذ اجلامعي واملتمثلة بالعدل وامل�ساواة وعدم التمييز بني الطالب.
 )α = 0.05( واأ�س��ارت نتائ��ج الدرا�سة اإىل ع��دم وجود فروق دالة اإح�سائيًا عند م�ستوى الدالل��ة االإح�سائية
عن��د حمور اخل�سائ�س النف�سية، بينما كانت هناك ف��روق دالة اإح�سائيًا عند حمور اخل�سائ�س االجتماعية، 
وحم��ور اخل�سائ���س االأكادميي��ة، واالأداة الكلي��ة تع��زى ملتغ��ري التخ�س���س، وذل��ك ل�سالح تقدي��رات تخ�س�س 
االنح��راف واجلرمية. ورمب��ا يعود ذلك لكون خربة ط��الب تخ�س�س )االنح��راف واجلرمية(وتفاعلهم قليلة 
م��ع اأع�س��اء هيئة التدري�س يف ق�سم العلوم االجتماعية مقارن��ة مع طالب تخ�س�س اخلدمة االجتماعية؛كون 
عم��ر تخ�س���س االنحراف واجلرمي��ة ال يتجاوز ثالث �سن��وات مقارنة مع عمر تخ�س���س اخلدمة االجتماعية 
ال��ذي يتج��اوز الع�س��ر �سنوات، وبالت��ايل فاإن امل��دة الزمنية لعالقة الطالب م��ع املدر�س قد توؤث��ر على طبيعة 
التفاعلو�سكل��ه وحجم��ه، وتوؤثر على تقدير الطال��ب خل�سائ�س ع�سو هيئة التدري���س املتميز، وهذه النتيجة 
تختل��ف م��ع نتائ��ج بع���س الدرا�س��ات ال�سابقة الت��ي اأ�سارت اإىل ع��دم وجود ف��روق جلميع متغ��ريات الدرا�سة، 
كدرا�س��ة الظاهر)2014(،و�سليم)2009(،واأب��و �سم��رة،يف حني اأ�سارت درا�سة اأم��ني)2010( اإىل وجود فروق 

تعزى ملتغري اجلن�س.
التوصيات :

يف �سوء نتائج الدرا�سة ميكن تقدمي التو�سيات النظرية والعملية التالية:
1 - �س��رورة عقد الدورات وور�س العم��ل املتخ�س�سة لتطوير مهارات ع�سو هيئة التدري�س وقدراته ودعمها؛ 

ملا لهذا االإجراء من انعكا�س اإيجابي على جودة التعليم العايل.
- االهتمام باخل�سائ�س النف�سية لع�سو هيئة التدري�س عند التعيني يف اجلامعات وبعده.  2

3 - اأن حت��دد وتعم��م اجلامع��ات وهيئ��ة االعتم��اد ووزارة التعلي��م العايل خ�سائ���س ع�سو هيئ��ة التدري�س 
املتميز،وت�س��ع اخلط��ط والربام��ج الالزم��ة لقيا���س ه��ذه اخل�سائ���س وانعكا�ساته��ا عل��ى ج��ودة العملية 

التعليمية.
- �سرورة تفعيل خ�سائ�س ع�سو هيئة التدري�س االأكادميية واالجتماعية والنف�سية وتطويرها.  4

5 - تخ�سي�س جائزة لع�سو هيئة التدري�س املتميز على م�ستوى الق�سم والكلية واجلامعة.
6 - اإج��راء درا�س��ات م�سابه��ة ملو�س��وع درا�ستن��ا، ولكن على جمتمع��ات مغاي��رة وبا�ستخدام متغ��ريات اأخرى 

كامل�ستوى الدرا�سي،والتح�سيل االأكادميي،والعمر،وم�ستوى الدخل ..وغريها من املتغريات ذات العالقة.
المراجع:

اأب��و �سم��رة ،حممود وزيدا ، عفي��ف والعبا�س،مو�س��ى ،)2006(، موؤ�س��رات اإدارة اجل��ودة ال�ساملة  يف جامعة 
القد�س من وجهة نظر طلبتها،جملة جامعة القد�س املفتوحة للدرا�سات والبحوث ،العدد12،�س 11-46. 

ابن منظور ،جمال الدين حممد ، )2000(، ل�سان العرب، بريوت ، دار �سادر للطباعة والن�سر .
اأحمد،م�سطف��ى واالأن�ساري،حممد ،)2002( ،برنامج اإدارة اجلودة ال�ساملة وتطبيقاتها يف املجال الرتبوي ، 

قطر ،املركز العربي للتدريب الرتبوي لدول اخلليج .
اأمني،�سعيد،)2010(،  مدى تطبيق بع�س حماور اإدارة اجلودة ال�ساملة يف اجلامعات اخلا�سة اليمنية،ر�سالة 

ماج�ستري غري من�سورة، االأكادميية العربية للعلوم املالية وامل�سرفية. عمان ،االأردن.
WWW. ب��دران، عدنان،)2010(،العلوم والتكنولوجي��ا يف العامل العرب��ي لعام)2010(.املوقع االإلكرتوين
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