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امللخ�ص
هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن درجة ممار�سة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف برنامج ال�سنة التح�ضريية يف
جامعة طيبة للعالقات الإن�سانية من وجهة نظر طلبتهم .ولتحقيق هدف الدرا�سة مت �إعداد ا�ستبانة وتوزيعها
على عينة الدرا�سة والبالغ عددهم  486وهم طلبة برنامج ال�سنة التح�ضريية يف جامعة طيبة للعام الدرا�سي
�. 2014/2013أظهرت نتائج الدرا�سة �أن درجة ا�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س يف برنامج ال�سنة التح�ضريية
للعالقات الإن�سانية جاءت متو�سطة ،و�أن من الأربعة جماالت جاء جمال الأخالق يف التعليم والتخطيط ليحقق
�أعلى درجة ،و�أن هناك فروقا ذات داللة �إح�صائية يف درجة تقدير الطلبة ال�ستخدام �أع�ضاء هيئة التدري�س
للعالقات الإن�سانية يف برنامج ال�سنة التح�ضريية يف جامعة طيبة تعزى ملتغري املعدل الرتاكمي جيد جد ًا فما
فوق ،ومل تكن هنالك فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغري اجلن�س والتخ�ص�ص الدرا�سي .ويف �ضوء النتائج
خرج الباحث بعدد من التو�صيات متثل �أبرزها ب�ضرورة العمل على تر�سيخ مبادئ العالقات الإن�سانية يف
برنامج ال�سنة التح�ضريية يف جامعة طيبة ،و�أنه من ال�ضروري عقد دورات تدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�س
فيما يخ�ص مو�ضوع العالقات الإن�سانية ،والعمل على بناء �سيا�سة جامعية وا�ضحة لتفعيل العالقات الإن�سانية
بني �أع�ضاء هيئة التدري�س وطلبتهم.

الكلمات املفتاحية :العالقات الإن�سانية ،ال�سنة التح�ضريية� ،أع�ضاء هيئة التدري�س ،جامعة طيبة.
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University Preparatory Year Faculty Members
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Abstract
This study aims to investigate the extent to which the Taibah University (TU)
preparatory year (prep-year) faculty members practice human relations as perceived
by their students. To achieve this aim, a questionnaire was prepared and distributed
among 486 prep-year students in the academic year 2013/2014; the means, The results
show that the practice of human relations of the faculty members was average in
general. Among the four domains investigated in this study, educational ethics and
lesson planning scored the highest. Among the variables in this study, the students’ GPA
(Grade Point Average) was found to have significant statistical differences. However,
students’ sex and field of study did not indicate any statistical differences. In light of
the findings of this study, several recommendations were made. First, there is a need
to establish the principles of human relations in the prep-year in. To do that, training
courses on human relations need to be conducted for the faculty members. This will
only be possible through developing clear university-wide policies to improve the
human relations between the teachers and their students in.

Keywords: Uman relations, Preparatory Year, Faculty Members, Taibah University.
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املقدمة:
ت�أتي �أهمية امل�ؤ�س�سات التعليمية من خالل
�إعدادها للكوادر الب�شرية امل�ؤهلة التي تتمتع بعدد
من الكفايات التي يتطلبها هذا الع�صر ،و�إعدادها
لبيئة التنظيم االجتماعي للم�ؤ�س�سة نف�سها �أي يف
نوعية و�شكل العالقات االجتماعية داخل امل�ؤ�س�سة،
حيث ُتعد اجلامعات ركن ًا �أ�سا�سي ًا من �أركان
بناء الدولة الع�صرية ،ودورها كنظام اجتماعي
حتكمه عالقات متبادلة بني من�سوبيها ت�ؤدي فيها
العالقات الإن�سانية دور ًا بارز ًا يف حتديد �سلوك
الأفراد وتوجهاتهم داخل بنائها االجتماعي ،كما
متثل بعد ًا مهم ًا يف حتقيق الأهداف التي و�ضعتها
اجلامعة لنف�سها ،والعملية الرتبوية تعتمد يف
حتقيق �أهدافها اعتماد ًا كبري ًا على ع�ضو هيئة
التدري�س ،حيث �إن من �أهم عوامل جناح ع�ضو
هيئة التدري�س يف عمله ،قدرته على بناء عالقات
من االحرتام واملودة بينه وبني طلبته.
و�أ�شار الب�شايرة والروا�ضية وال�سلطان و�شاكر
(� )2005إىل �أن التعليم اجلامعي ي�ؤدي دور ًا كبري ًا
يف تلبية حاجات املجتمع القائمة واملنتظرة ،ومل
تعد وظيفة اجلامعة جمرد نقل املعرفة والرتاث
من جيل �إىل �آخر ،بل ت�سعى لغر�س قيم واجتاهات
نبيلة يف نفو�س الطلبة تهدف يف نهاية املطاف �إىل
خدمة املجتمع وتطويره.
و ُيعد العن�صر الب�شري و�إدارته من املو�ضوعات
بالغة الأهمية ،باعتبارها عملية معقدة ومت�شابكة

الأبعاد يتحكم فيها كثري من العوامل واملتغريات
التي ينبغي �إدراكها ،والتعرف �إىل نتائجها ،ويف
الوقت نف�سه ميكن اعتبارها منظومة متكاملة
الأبعاد ،وهذا يتطلب ممن يقومون ب�إدارة العالقات
الإن�سانية �أن ميتلكوا مهارات معينة ت�ساعدهم
على ممار�ستها التي تقود �إىل الإنتاج املنفتح
على خربة الآخرين� ،إذ �إن حت�سني الأداء الإداري
يف اجلامعات يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا بالعالقات
الداخلية واخلارجية التي ت�ضم العاملني والإداريني
والأكادمييني والفنيني ،حتى يكون العمل والأداء
متحقق ًا يف �ضوء الأهداف املر�سومة للم�ؤ�س�سة
اجلامعية (حرب.)2004 ،
وذكر العاين امل�شار �إليه يف الأ�شقر واللوح
ومون�س (� )2010أن العالقة بني الطالب والأ�ستاذ
اجلامعي لها دور يف بناء ذات الفرد وحتقيق
�إن�سانيته �إذ �إن تلك العالقة ال تقت�صر على اجلانب
الإن�ساين فقط رغم �أهميته ،بل ين�سحب ت�أثريها
على اجلانب الأكادميي �أي�ضا ،فعندما ي�شعر
الطالب بقرب �أ�ستاذه منه ،واهتمامه به ،ي�شجعه
ذلك يف الرجوع �إليه لي�س�أله� ،أو ليطلب م�شورته يف
اجلوانب الأكادميية التي يالقي �صعوبة فيها� ،أو
التي يربز مواهبه فيها ،لذا يجب �أن ي�شعر الطالب
من خالل تلك العالقة بالثقة واالطمئنان.
وي�شري �إ�سماعيل (� )2009إىل �أهمية �إعداد
املدر�س اجلامعي الكفء الذي يقوم بت�سيري
العملية التعليمية يف اجلامعة ،حيث يعد ع�ضو
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هيئة التدري�س حمور االرتكاز؛ فال جامعة بدون
ع�ضو هيئة تدري�س ،حيث �إنه مو�صل املعلومات
الأوىل للطلبة ،وامل�ؤثر يف �شخ�صياتهم ،ويف بنائهم
العلمي ،كما �أنه �صاحب الباع يف جمال البحث
العلمي .ومن جهة �أخرى ،ف�إن ع�ضو هيئة التدري�س
هو الذي ينفذ �سيا�سات جامعته ،ويربطها باملجتمع
الذي يعمل فيه ،فهو الذي يقرتح الربامج والأن�شطة
التي تخدم املجتمع ،وهو الذي ينفذ تلك الربامج.
فمنذ العقد الرابع من القرن الع�شرين بد�أ
االهتمام بدرا�سة العالقات الإن�سانية يف الإدارة
الرتبوية ،وتركزت غالبية البحوث والدرا�سات يف
ميدان الإدارة الرتبوية حول درا�سة جانب العالقات
الإن�سانية .ولعل من �أهم تلك البحوث ما قام به
الربنامج التعاوين للإدارة الرتبوية يف الواليات
املتحدة الأمريكية ،حيث �أكدت تلك البحوث على
�أهمية العالقات الإن�سانية يف الإدارة الرتبوية،
ال �سيما يف ميدان التعليم .فالعالقات الإن�سانية
�ضرورية لرجل الإدارة الرتبوية ،الأمر الذي يعني
�أهمية تطبيقها يف امل�ؤ�س�سات الرتبوية ،وذلك ملا لها
من �أثر يف ا�ستعمال فعال �أكرث للم�صادر الإن�سانية،
ور�ضا كبري عن العمل ،وروح معنوية �أعلى ،و�إ�شباع
حلاجات املر�ؤو�سني ،و�إنتاجية و�إجناز �أعلى
(ال�شرفات.)2001،
ومن هنا نالحظ �أن ملمار�سة العالقات الإن�سانية
يف البيئة اجلامعية �أثر ًا هام ًا يف العملية التعليمية
من �أجل حتقيق �أهدافها بال�شكل املطلوب ،و�أن
غياب هذه املمار�سة قد ي�ؤدي �إىل م�شكلة حقيقية يف
نظام التعليم اجلامعي ،وخا�صة فيما يتعلق بالعالقة
املوجودة بني ع�ضو هيئة التدري�س والطالب ،ولذلك
ت�أتي هذه الدرا�سة لدعوة املهتمني ب�إ�صالح التعليم
لالنتباه �إىل هذه النقطة اجلوهرية ،وتوفري مناخ
ت�سوده العالقات الإن�سانية بني املعلم واملتعلم ،حيث
يتم من خاللها تقدمي امل�ساعدة للطالب لتكوين
�شخ�صيته ،واكت�شاف ذاته وميوله ،وبهذا يجد
الطالب �شخ�صيته امل�ستقلة البعيدة كل البعد عن
االزدواجية ولغة العنف والتع�صب.
من خالل ا�ستعرا�ض الأدب النظري
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والدرا�سات ال�سابقة والبحث فيها وجد الباحث
عدد ًا من الدرا�سات التي تطرقت ملو�ضوع ممار�سة
العالقات الإن�سانية يف النظام التعليمي ب�شكل
عام ،والتعليم اجلامعي ب�شكل خا�ص ،ومنها يورد
الباحث الدرا�سة التي قام بها الأ�شقر و�آخرون
( )2010بهدف التعرف �إىل درجة ممار�سة
ع�ضو هيئة التدري�س للعالقات الإن�سانية من وجهة
نظر طلبته يف اجلامعات الفل�سطينية .ا�ستخدم
الباحثون املنهج الو�صفي التحليلي للإجابة عن
�أ�سئلة الدرا�سة ،و�أعدوا لذلك الغر�ض ا�ستبانة
مكونة من ( )40فقرة.
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طالب
وطالبات اجلامعة الإ�سالمية وجامعة القد�س
املفتوحة ،وتكونت العينة من ( )711طالب ًا وطالبة.
وقد جاءت نتائج الدرا�سة كما يلي :توجد فروق
ذات داللة �إح�صائية بني تقديرات متو�سطات
عينة الدرا�سة لدور ممار�سة ع�ضو هيئة التدري�س
يف اجلامعات الفل�سطينية للعالقات الإن�سانية
تعزى لعامل اجلن�س ل�صالح الذكور ،ولعامل الكلية
ل�صالح الكليات الإن�سانية .وال توجد فروق ذات
داللة �إح�صائية بني تقديرات متو�سطات عينة
الدرا�سة لدور ممار�سة ع�ضو هيئة التدري�س يف
اجلامعات الفل�سطينية للعالقات الإن�سانية ،تعزى
لعامل املعدل الرتاكمي بني معديل :مقبول وجيد،
يف حني توجد فروق بني معديل :مقبول وجيد
جد ًا ،بينما توجد فروق بني معديل :مقبول وممتاز
ل�صالح معدل مقبول ،وال توجد فروق بني معديل:
جيد وجيد جد ًا ،يف حني توجد فروق بني معديل:
جيد وممتاز ل�صالح جيد ،وتوجد فروق بني جيد
جد ًا وممتاز ل�صالح جيد جد ًا.
وقام الزبون و�آخرون ( )2010بدرا�سة هدفت
التعرف �إىل درجة ا�ستخدام مديري املدار�س
الثانوية يف حمافظة جر�ش لأ�سلوب العالقات
الإن�سانية يف الإدارة املدر�سية من وجهة نظر
معلميهم ،وعالقة ذلك ببع�ض املتغريات :اجلن�س،
وامل�ؤهل العلمي ،واخلربة العملية .تكونت عينة
الدرا�سة من ( )264معلم ًا ومعلمة ،مت اختيارهم
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بالطريقة الع�شوائية من املدار�س الثانوية يف
حمافظة جر�ش .ا�ستخدم الباحثون ا�ستبانة
لقيا�س درجة اال�ستخدام تكونت من ( )33فقرة،
وا�ستخدمت الأ�ساليب الإح�صائية املنا�سبة لتحليل
املعلومات� .أ�شارت نتائج الدرا�سة �إىل �أن درجة
ا�ستخدام مديري املدار�س الثانوية يف حمافظة
جر�ش لأ�سلوب العالقات الإن�سانية يف الإدارة
املدر�سية من وجهة نظر معلميهم كانت �ضمن
م�ستوى اال�ستخدام املتو�سط ،مبتو�سط ح�سابي
بلغ ( ،)3.37و�أو�ضحت النتائج �أي�ضا عدم وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية تعزى ملتغريات اجلن�س
وامل�ؤهل العلمي واخلربة العملية.
وقام العلياين ( )2009بدرا�سة هدفت �إىل
معرفة واقع ممار�سة مديري مكاتب الرتبية
والتعليم يف مدينة الريا�ض للعالقات الإن�سانية،
من وجهة نظر امل�شرفني الرتبويني ،وكذلك
املقرتحات التي ت�سهم يف تفعيل العالقات الإن�سانية
لدى مديري مكاتب الرتبية والتعليم .ا�ستخدم
الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ،حيث �صمم
ا�ستبانة جلمع املعلومات من عينة الدرا�سة الذي
بلغ عددهم ( )125م�ش ًرف ًا ،ميثلون ( )%44.8من
جمتمع الدرا�سة .و�أبرز ما تو�صلت �إليه الدرا�سة
�أن درجة ممار�سة مديري مكاتب الرتبية والتعليم
للعالقات الإن�سانية مع امل�شرفني ب�شكل عام عالية،
وتبني �أنه ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية يف
�إجابات عينة الدرا�سة باختالف متغريي اخلربة
وامل�ؤهل.
و�أجرى ال�سواح ( )2009درا�سة هدفت التعرف
�إىل ممار�سة امل�شرفني الرتبويني للعالقات الإن�سانية
والقيم الأخالقية يف تعاملهم مع املعلمني ،ومعرفة
ما �إذا كانت هناك فروق ذات داللة �إح�صائية بني
ا�ستجابات امل�شرفني الرتبويني يف طبيعة العمل
احلايل ،ويف التدري�س والإ�شراف الرتبوي ،وكذلك
امل�ؤهل العلمي والعمر .وحتقيق ًا لهذه الأهداف فقد
ا�ستخدم الباحث املنهج الو�صفي التحليلي ،ومتثلت
�أداة الدرا�سة يف تطبيق ا�ستبانة ذات حمورين
طبقت على عينة �شملت جميع امل�شرفني الرتبويني

يف الرتبية الإ�سالمية وعددهم ( )27م�شر ًفا يف
هذا التخ�ص�ص ،بالإ�ضافة �إىل ( )166معلم ًا من
نف�س التخ�ص�ص ميثلون ( )%10من معلمي الرتبية
الإ�سالمية بتعليم العا�صمة املقد�سة .ومن �أبرز
نتائج الدرا�سة �أن مدى ممار�سة امل�شرفني الرتبويني
للعالقات الإن�سانية يف تعاملهم مع املعلمني يف
العا�صمة املقد�سة كانت بدرجة كبرية جد ًا ،لكل من
ال�صفتني فيما يتعلق (بالتوا�ضع وح�سن التعامل)،
كما تبني �أن تقدير امل�شرفني الرتبويني واملعلمني
ملمار�سة باقي العنا�صر والأ�س�س من العالقات
الإن�سانية والقيم الأخالقية بدرجة كبرية ،ما عدا
عن�صر املباد�أة ،فكانت ممار�سته بدرجة متو�سطة،
وكانت تقديرات املعلمني بدرجة كبرية يف ممار�سة
امل�شرفني (للفوقية والت�سلط وكذلك الت�أنيب
والتوبيخ) بدرجة كبرية ،وهي م�ؤ�شر على �سلبية
املمار�سة من قبل امل�شرفني نحو املعلمني ،وتبني �أنه
ال توجد فروق ذات داللة �إح�صائية بني �آراء عينة
الدرا�سة حول مدى ممار�سة امل�شرفني الرتبويني
بالعا�صمة املقد�سة يف تعاملهم مع املعلمني ،تعزى
ملتغريات الدرا�سة (طبيعة العمل احلايل ،و�سنوات
اخلربة يف الإ�شراف ،والعمر) .بينما تبني وجود
فروق ذات داللة �إح�صائية فيما يتعلق بعدد �سنوات
اخلربة يف التدري�س بني الفئتني (� )20-15سنة،
ول�صالح الفئة الأكرث من � 20سنة.
وقام البابطني ( )2007ب�إجراء درا�سة هدفت
التعرف �إىل مدى ممار�سة الأ�ستاذ اجلامعي
للعالقات الإن�سانية ،كما يراها طالب كلية الرتبية
بجامعة امللك �سعود .ولتحقيق هدف الدرا�سة قام
الباحث بت�صميم ا�ستبانة ،مت تطبيقها على �أفراد
عينة الدرا�سة من طالب كلية الرتبية بجامعة
امللك �سعود الذي بلغ عددهم  417طالب ًا .وبينت
نتائج الدرا�سة �أن درجة ممار�سة الأ�ستاذ اجلامعي
للعالقات الإن�سانية مع طالبه ب�شكل عام متو�سطة،
وتراوح املتو�سط احل�سابي بني ()3.58 – 1.92
ملمار�سة الأ�ستاذ اجلامعي للعالقات الإن�سانية مع
طالبه� ،أي تراوحت بني درجة منخف�ضة وعالية.
وقام روبي ( )Roby, 2012ب�إجراء درا�سة هدفت
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�إىل تقييم مهارات العالقات الإن�سانية لدى ()142
من معلمي املدار�س العليا يف جميع �أنحاء جنوب
غرب والية �أوهايو .ومت ا�ستخدام الطريقة امل�سحية
لإجراء الدرا�سة ،حيث قام الباحث ببناء ا�ستبانة
مكونة من( )21فقرة من العالقات الإن�سانية
املهمة ،ومتت مقارنة النتائج مع الزمالء واملعلمني،
ك�شفت نتائج الدرا�سة �أنه ال يوجد اختالفات
ذات داللة �إح�صائية يف تقييم املعلمني لأنف�سهم
ملهارات العالقات الإن�سانية باملقارنة مع ت�صورات
زمالئهم.
و�أجرى مور ( )Moore, 1997درا�سة هدفت
�إىل تو�ضيح طبيعة العالقات الإن�سانية ،ومدى
ممار�ستها يف املدار�س االبتدائية الإيرلندية.
تكونت عينة الدرا�سة من ( )342معلم ًا يف مدار�س
�إيرلندا االبتدائية ،و�أكدت نتائج الدرا�سه �أن
نوعية االت�صاالت عامل هام يف حتديد طبيعة
نوعية العالقات الإن�سانية يف املدار�س ،كما �أكدت
الدرا�سة �أن معظم العاملني يف مدار�س �إيرلندا
االبتدائية م�سرورون يف مدار�سهم نتيجة لوجود
عالقات �إن�سانية دافئة.
وقام �أوراتا ( )Orata, 2000بدرا�سة هدفت
�إىل ا�ستطالع �آراء �أع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة
جنوب كارولينا يف �س�ؤال مفتوح موجه حول �أثر
العالقات الإن�سانية بني �أع�ضاء هيئة تدري�س
املقررات الرتبوية يف كفاءة عملية تدري�س تلك
املقررات ،ا�ستخدم الباحث �أ�سلوب املقابالت
املربجمة التي تعتمد على الإجابات اجلماعية
لأع�ضاء هيئة تدري�س املقررات الرتبوية ،وقد
هدفت هذه الدرا�سة �أي�ضا �إىل الوقوف على ت�أثري
عوامل العالقات الإن�سانية على الأداء التنظيمي
لأع�ضاء هيئة التدري�س بجامعة جنوب كالورينا:
حيث حددت نوعني من العالقات الإن�سانية الأوىل
تتعلق مبحتوى العمل والأخرى تتعلق بالأداء.
ولتحقيق �أهداف الدرا�سة مت �إعداد ا�ستبانة
ا�شتملت على �أربعة حماور :التوعية الإنتاجية،
والأداء ،والعالقات الإن�سانية ،وم�ستويات اجلهد،
وحمتوى العمل .تكونت عينة الدرا�سة من ()42
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ع�ضو ًا من �أع�ضاء هيئة التدري�س ،خل�صت الدرا�سة
�إىل النتائج الآتية :يرى �أع�ضاء هيئة التدري�س �أن
املجموعة التي تدر�س بع�ض املقررات الدرا�سية،
وت�سود بينهم عالقات �إن�سانية ،يحققون نتائج
�أف�ضل من تلك التي ال تتمتع بعالقات �إن�سانية
�إيجابية ت�ساعد �أع�ضاء هيئة التدري�س على تنمية
طرق التفكري الإبداعي لدى الطالب� ،أو �إك�سابهم
مهارة ا�ستخدام التقنيات احلديثة لينعك�س
ذلك على م�ستوى �أدائهم كمعلمني ناجحني بعد
التخرج ،و�أن هناك عالقة ذات داللة �إح�صائية
بني العالقات الإن�سانية وتدين م�ستوى الأداء
التنظيمي باجلامعة حمل الدرا�سة ،و�أن هناك �أثر ًا
ذا داللة �إيجابية بني العالقات الإن�سانية الإيجابية،
وارتفاع م�ستوى الأداء بني �أع�ضاء هيئة التدري�س.
ومن خالل مراجعة العالقة بني ممار�سات �أع�ضاء
هيئة التدري�س ومعدل الأداء امل�ستقبلي تبني ت�أثر
م�ستويات النمو يف العالقات الإن�سانية بوجود مناخ
�إيجابي يف حمتوى العمل ،ثم �إن ممار�سات �أع�ضاء
هيئة التدري�س للعالقات الإن�سانية الإيجابية تك�سب
املنظمات منفعة �إ�ضافية �إذا مت دمج حمتويات
العمل الإيجابي مع ممار�سة العاملني باملنظمة.
م�شكلة الدرا�سة و�أ�سئلتها:
من خالل عمل الباحث وخربته يف التدري�س
اجلامعي فقد مل�س حاجة الإدارة اجلامعية
للتعرف �إىل �أهمية ممار�سة العالقات الإن�سانية
من قبل �أع�ضاء هيئة التدري�س يف برنامج ال�سنة
التح�ضريية يف جامعة طيبة ،وانعكا�سات ذلك
على اجلو العام يف الربنامج ،وعلى �أداء الطلبة
وحت�صيلهم العلمي .بالإ�ضافة �إىل قلة الدرا�سات
ال�سابقة التي تناولت واقع ممار�سة �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف برنامج ال�سنة التح�ضريية للعالقات
الإن�سانية مع طلبتهم ،من هنا ،جاءت الدرا�سة
للك�شف عن درجة ممار�سة �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف برنامج ال�سنة التح�ضريية يف جامعة طيبة
للعالقات الإن�سانية من وجهة نظر طلبتهم ،من
خالل الإجابة عن ال�س�ؤالني الآتيني:
 .1ما درجة ممار�سة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
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برنامج ال�سنة التح�ضريية يف جامعة طيبة
للعالقات الإن�سانية من وجهة نظر طلبتهم؟
 .2هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى
الداللة ( )0.05=αيف درجة ممار�سة �أع�ضاء
هيئة التدري�س يف برنامج ال�سنة التح�ضريية يف
جامعة طيبة للعالقات الإن�سانية من وجهة نظر
طلبتهم ،تعزى ملتغريات (اجلن�س والتخ�ص�ص
الدرا�سي واملعدل الرتاكمي)؟
�أهدف الدرا�سة:

هدفت الدرا�سة �إىل:

 الك�شف عن درجة ممار�سة �أع�ضاء هيئة التدري�سيف برنامج ال�سنة التح�ضريية يف جامعة طيبة
للعالقات الإن�سانية من وجهة نظر طلبتهم.
 التعرف �إىل الفروق بني تقديرات عينة الدرا�سةلدرجة ممار�سة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
برنامج ال�سنة التح�ضريية يف جامعة طيبة
للعالقات الإن�سانية ،تبع ًا ملتغريات الدرا�سة
(اجلن�س ،التخ�ص�ص الدرا�سي ،املعدل
الرتاكمي).
�أهمية الدرا�سة:
ت�أتي �أهمية هذه الدرا�سة من خالل الك�شف
عن درجة ممار�سة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف
برنامج ال�سنة التح�ضريية يف جامعة طيبة
للعالقات الإن�سانية يف التعامل مع طلبتهم .وهي
حماولة لتب�صري اجلامعات ال�سعودية ،و�أع�ضاء
هيئة التدري�س ،والطلبة ،واملهتمني بالعملية
التعليمية ب�أهمية و�أثر العالقات الإن�سانية يف �أوجه
التفاعل بني عنا�صر العملية التعليمية ،ملا لها من
�أثر يف رفع الروح املعنوية للطلبة ،و�إ�سهامها يف
حت�سني دافعيتهم نحو التعلم ،من خالل تزويدهم
بجوانب العالقة الإن�سانية التي يجب �أن تتجذر
بينهم ،مع العمل على تفعيل العالقة واالرتقاء بها
لتح�سني الواقع التعليمي يف اجلامعات ال�سعودية.
ومن املتوقع �أن تفيد نتائج هذه الدرا�سة ك ًال من
وزارة التعليم العايل والبحث العلمي ،والقيادات
اجلامعية ،و�أع�ضاء هيئة التدري�س وبخا�صة

ا ُ
جلدد منهم واملهتمني والباحثني ،مبا توفره
من بيانات ومعلومات ونتائج قد ت�سهم يف �إثراء
ال�ساحة البحثية يف ذلك اجلانب من ميدان الإدارة
الرتبوية.
م�صطلحات الدرا�سة:
العالقات الإن�سانية :يعرف الباحث العالقات
الإن�سانية �إجرائي ًا ب�أنها �أ�سلوب التعامل بني
�أع�ضاء هيئة التدري�س يف برنامج ال�سنة
التح�ضريية يف جامعة طيبة وطلبتهم ،الذي
يتم من خالله التعاون والتفاهم ،مبا ي�ؤدي �إىل
توفري جو ت�سوده روح املحبة واملودة ،والعمل
بروح الفريق الواحد من �أجل النجاح والتقدم
والرقي بالطلبة والربنامج واجلامعة على حد
�سواء ،وذلك ح�سب ا�ستجابة �أفراد العينة على
�أداة الدرا�سة.
برنامج ال�سنة التح�ضريية :يعرف الباحث برنامج
ال�سنة التح�ضريية �إجرائي ًا ب�أنه برنامج درا�سي
مدته ف�صالن درا�سيان ،يلتحق به الطلبة قبل
توزيعهم على الكليات التي �سيلتحقون بها بنا ًء
على معدلهم الرتاكمي يف الربنامج ،ويهدف
الربنامج �إىل تعليم وتوجيه وت�أهيل الطالب
لو�ضعهم يف التخ�ص�ص الدرا�سي ال�صحيح
لبدء درا�ستهم اجلامعية ،ورفع كفاءتهم
العلمية ،و�إك�سابهم املعلومات واملهارات
املعرفية الالزمة للتعامل مع البيئة املعرفية
والتقنيات ليتميزوا علمي ًا وعملي ًا و�أخالقي ًا.
بالإ�ضافة اىل ذلك يهدف الربنامج �إىل تر�سيخ
مبادئ التميز ،واالن�ضباط ،وال�شعور بامل�س�ؤولية
وتعزيز املهارات القيادية ،والثقة بالنف�س،
وغر�س روح املبادرة ،وم�ساعدة الطالب على
االندماج يف جمتمع اجلامعة ،وامل�شاركة الفعالة
يف الأن�شطة الثقافية واالجتماعية والريا�ضية.
حدود الدرا�سة:

ت�ضمنت الدرا�سة احلدود الآتية:

 احلدود املكانية :اقت�صرت عينة الدرا�سة علىبرنامج ال�سنة التح�ضريية يف جامعة طيبة.
 -احلدود الزمانية :مت �إجراء هذه الدرا�سة
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يف الف�صل الدرا�سي الثاين للعام اجلامعي
2014/2013م املوافق 1435/1434هـ.
 احلدود الب�شرية :اقت�صرت على عينة ع�شوائيةب�سيطة من الطالب والطالبات برنامج ال�سنة
التح�ضريية يف جامعة طيبة.
منهج الدرا�سة:
اتبعت الدرا�سة املنهج الو�صفي امل�سحي؛ وذلك
عالقة طبيعة الدرا�سة فر�ضت ذلك.
جمتمع الدرا�سة:
تكون جمتمع الدرا�سة من جميع طالب
وطالبات برنامج ال�سنة التح�ضريية بجامعة
طيبة للعام الدرا�سي2014/2013م ،بلغ عددهم
( )4462طالب ًا وطالبة.
عينة الدرا�سة:
قام الباحث با�ستخدام طريقة العينة الع�شوائية
الب�سيطة ،حيث مت توزيع ( )500ا�ستبانة على عينة
الدرا�سة ،بلغ عدد اال�ستبانات املعادة التي ا�ستوفت
ال�شروط للتحليل ( )486ا�ستبانة .واجلدول ()1
يبني توزع عينة الدرا�سة ح�سب متغرياتها.
جدول ()1
توزع �أفراد عينة الدرا�سة والتكرارات
والن�سب املئوية
اجلن�س
املجموع

الفئات
ذكر
�أنثى

علمي
التخ�ص�ص الدرا�سي
�إن�ساين
املجموع
مقبول
جيد
املعدل الرتاكمي
جيد جدا
ف�أعلى
املجموع

الن�سبة
52.5
47.5

التكرار
255
231
486
226
260
486
83
263

17.1
54.1

140

28.8

486

100.0

46.5
53.5
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�أداة الدرا�سة:
لتحقيق هدف الدرا�سة قام الباحث بتطوير
ا�ستبانة وذلك من خالل االطالع على الأدب
النظري والدرا�سات ال�سابقة ذات العالقة املبا�شرة
مبو�ضوع الدرا�سة ،مثل درا�سة الأ�شقر(،)2010
وحرب ( .)2004وتكونت اال�ستبانة ب�صورتها
النهائية من ( )40فقرة موزعة على �أربعة
جماالت :جمال �أخالقيات مهنة التعليم وي�ضم
( )14فقرة ،وجمال التخطيط وتنفيذ املحا�ضرة
وي�ضم ( )7فقرات ،وجمال تقومي الطلبة وي�ضم
( )4فقرات ،وجمال �أ�ساليب التعزيز والتحفيز
وي�ضم ( )15فقرة ،وكانت الإجابة عن كل فقرة
تتكون من خم�سة م�ستويات (درجة عالية جد ًا،
درجة عالية ،درجة متو�سطة ،درجة متدنية ،درجة
متدنية جد ًا).
�صدق الأداة:
للتحقق من �صدق �أداة الدرا�سة ،مت اعتماد
�صدق املحتوى ،مت عر�ض اال�ستبانة ب�صورتها
الأولية على ( )12حمكما ً ،ممن يحملون درجة
الدكتوراه يف تخ�ص�صات الإدارة الرتبوية و�أ�صول
الرتبية واملناهج والتدري�س ،من �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف جامعة طيبة .وطلب الباحث من
املحكمني �إبداء مالحظاتهم و�آرائهم حول مدى
�صدق هذه الفقرات ومنا�سبتها لتحقيق �أهداف
الدرا�سة ،ومنا�سبة كل فقرة للمجال الذي تنتمي
�إليه ،و�إ�ضافة �أية فقرات يرونها منا�سبة ،وبعد
ا�ستعادة اال�ستبانات من املحكمني املتخ�ص�صني
مت �إجراء التعديالت واملالحظات والإ�ضافات
املنا�سبة ،وا�ستبعاد الفقرات التي مل يوافق عليها،
بالإ�ضافة �إىل دمج الفقرات املت�شابهة ،وا�ستقرت
اال�ستبانة ب�صورتها النهائية على ( )40فقرة
موزعة على �أربعة جماالت.
ثبات الأداة:
للت�أكد من ثبات �أداة الدرا�سة ،مت ا�ستخدام
طريقة االختبار و�إعادة االختبار ()test-retest
بتطبيق االختبار ،و�إعادة تطبيقه بعد �أ�سبوعني
على جمموعة من خارج عينة الدرا�سة مك ّونة من
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( )40طالب ًا وطالبة ،ومن ثم مت ح�ساب معامل
ارتباط بري�سون بني تقديراتهم يف املرتني على
�أداة الدرا�سة ككل ،وكانت قيمته .0.8
ومت �أي�ض ًا ح�ساب معامل الثبات بطريقة
االت�ساق الداخلي ح�سب معادلة كرونباخ �ألفا� ،إذ
تراوح بني ( )0.85 – 0.79واجلدول ( )2يبني
معامل االت�ساق الداخلي وفق معادلة كرونباخ �ألفا
وع َّدت هذه
وثبات الإعادة للمجاالت والأداة ككلُ ،
القيم مالئمة لغايات هذه الدرا�سة.
جدول ()2
معامل االت�ساق الداخلي كرونباخ �ألفا وثبات
الإعادة للمجاالت والدرجة الكلية
املجال

ثبات الإعادة

االت�ساق الداخلي

�أخالقيات مهنة التعليم

0.88

0.83

التخطيط وتنفيذ
املحا�ضرة

0.86

0.81

تقييم الطلبة

0.83

0.85

�أ�ساليب التعزيز والتحفيز

0.86

0.79

الدرجة الكلية

0.87

متغريات الدرا�سة:
تناولت هذه الدرا�سة املتغريات الآتية:

املتغريات امل�ستقلة وت�شتمل:

اجلن�س :وله فئتان (ذكر� ،أنثى).
التخ�ص�ص الدرا�سي :وله م�ستويان (علمي،
�إن�ساين).
املعدل الرتاكمي :وله ثالثة م�ستويات (مقبول

وجيد وجيد جد ًا ف�أعلى).

املتغري التابع:

درجة ممار�سة �أع�ضاء هيئة التدري�س العالقات
الإن�سانية يف برنامج ال�سنة التح�ضريية يف جامعة
طيبة.

ت�صحيح االداة:

مت اعتماد املعيار التايل للحكم على درجة
املمار�سة بناء على معادلة طول الفئة)2.33 -1( :
درجة ممار�سة قليلة )3.66 -2.34( ،درجة
ممار�سة متو�سطة 3.67( ،ف�أعلى) درجة ممار�سة
مرتفعة.
املعاجلات الإح�صائية:
للإجابة عن ال�س�ؤال الأول ،مت ح�ساب
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ال�ستجابات عينة الدرا�سة على جماالت الدرا�سة،
وعلى فقرات كل جمال من جماالت الدرا�سة.
للإجابة عن ال�س�ؤال الثاين مت ح�ساب
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
ملتغريات الدرا�سة ،كما مت ا�ستخدام اختبار “ت”
وحتليل التباين الأحادي على املجاالت ،كما مت
ا�ستخدام املقارنات البعدية بطريقة �شيفيه.
نتائج الدرا�سة:
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول :ما درجة
ممار�سة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف برنامج ال�سنة
التح�ضريية يف جامعة طيبة للعالقات الإن�سانية
من وجهة نظر طلبتهم؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال
مت ح�ساب املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لدرجة ممار�سة �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف برنامج ال�سنة التح�ضريية يف جامعة طيبة من
وجهة نظر طلبتهم ،واجلدول ( )3يو�ضح ذلك.
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جدول ()3
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجة ممار�سة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف برنامج ال�سنة
التح�ضريية يف جامعة طيبة للعالقات الإن�سانية من وجهة نظر طلبتهم
مرتبة تنازلياً ح�سب املتو�سطات احل�سابية
الرقم

املجال

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

الرتبة

درجة املمار�سة

1

�أخالقيات مهنة التعليم

3.61

0.73

1

متو�سطة

2

التخطيط وتنفيذ املحا�ضرة

3.61

0.81

1

متو�سطة

4

�أ�ساليب التعزيز والتحفيز

3.52

0.79

3

متو�سطة

3

تقومي الطلبة

3.49

0.88

4

متو�سطة

الدرجة الكلية

3.58

0.72

يبني اجلدول (� )3أن املتو�سطات احل�سابية
تراوحت ما بني ( ،)3.61-3.49حيث جاء
جماال �أخالقيات مهنة التعليم ،والتخطيط وتنفيذ
املحا�ضرة يف املرتبة الأوىل ،ب�أعلى متو�سط ح�سابي
بلغ ( ،)3.61بينما جاء جمال تقومي الطلبة يف
املرتبة الأخرية ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ (،)3.49

متو�سطة

وبلغ املتو�سط احل�سابي للدرجة الكلية (.)3.58
وللتعرف �إىل فقرات كل جمال ،فقد مت ح�ساب
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لتقديرات �أفراد عينة الدرا�سة على فقرات كل
جمال وحده ،كما يف اجلداول (.)7 - 4

املجال الأول� :أخالقيات مهنة التعليم:

جدول ()4
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات جمال �أخالقيات مهنة التعليم مرتبة
تنازلياً ح�سب املتو�سطات احل�سابية

الرقم

الفقرات

12
1
8
5
7

يبذل ع�ضو هيئة التدري�س ق�صارى جهده يف تقدمي املعلومات والعلوم للطلبة
يتعامل ع�ضو هيئة التدري�س مع الطلبة بلطف
ي�ستخدم ع�ضو هيئة التدري�س لغة مهذبة يف تعامله مع طالبه
يتحلى ع�ضو هيئة التدري�س بالف�ضيلة يف تعامله مع الطلبة
يرحب ع�ضو هيئة التدري�س باملناق�شة ويتقبل وجهات نظر الطلبة
يراعي ع�ضو هيئة التدري�س القيم االجتماعية ال�سائدة يف املجتمع
يعمل ع�ضو هيئة التدري�س على �إ�سداء الن�صيحة امل�ستمرة للطلبة
يعامل ع�ضو هيئة التدري�س طالبه ب�صرب
يتميز ع�ضو هيئة التدري�س باملرونة يف تعامله مع الطلبة
يلتزم ع�ضو هيئة التدري�س بال�ساعات املكتبية
يراعي ع�ضو هيئة التدري�س الفروق الفردية بني الطلبة
يبدو ع�ضو هيئة التدري�س ب�شو�شا ومرحا داخل قاعة املحا�ضرة
يعزز ع�ضو هيئة التدري�س مفهوم ال�شورى يف نفو�س الطلبة
يبدو ع�ضو هيئة التدري�س مدركا مل�شاعر الطالب وملما مبعانيها ومراميها
املجال ككل

3
11
6
4
13
2
9
31
10

املتو�سط
احل�سابي
3.92
3.85
3.85
3.77
3.70
3.68
3.66
3.58
3.56
3.52
3.42
3.42
3.38
3.27
3.61

االنحراف
املعياري
0.98
0.97
1.00
1.01
1.04
1.06
1.12
1.01
1.02
1.11
1.07
1.06
1.14
1.09
0.73

درجة
الرتبة املمار�سة
مرتفعة
1
مرتفعة
2
مرتفعة
2
مرتفعة
4
مرتفعة
5
مرتفعة
6
 7متو�سطة
 8متو�سطة
 9متو�سطة
 10متو�سطة
 11متو�سطة
 11متو�سطة
 13متو�سطة
 14متو�سطة
متو�سطة
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يبني اجلدول (� )4أن املتو�سطات احل�سابية
لفقرات هذا املجال تراوحت ما بني (-3.27
 ،)3.92حيث جاءت الفقرة رقم ( )12التي تن�ص
على "يبذل ع�ضو هيئة التدري�س ق�صارى جهده
يف تقدمي املعلومات والعلوم للطلبة" يف املرتبة
الأوىل ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3.92بينما

جاءت الفقرة رقم ( )10ون�صها "يبدو ع�ضو هيئة
التدري�س مدركا مل�شاعر الطالب وملم ًا مبعانيها
ومراميها" باملرتبة الأخرية ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ
( ،)3.27وبلغ املتو�سط احل�سابي لأخالقيات مهنة
التعليم ككل (.)3.61

املجال الثاين :التخطيط وتنفيذ املحا�ضرة

جدول ()5
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات جمال التخطيط وتنفيذ املحا�ضرة
مرتبة تنازلياً ح�سب املتو�سطات احل�سابية
الرتبة

درجة
املمار�سة
مرتفعة

املتو�سط
احل�سابي
3.86

االنحراف
املعياري
1.02

1

3.74

1.05

2

مرتفعة

3.65

1.05

3

متو�سطة

1.09

4

متو�سطة

5

متو�سطة
متو�سطة
متو�سطة

الرقم

الفقرات

15

يبد�أ ع�ضو هيئة التدري�س ب�إلقاء التحية عندما يدخل قاعة املحا�ضرة.

14

يعتمد ع�ضو هيئة التدري�س �أ�سلوب املناق�شة واحلوار يف عر�ض املادة
الدرا�سية.
يقدم ع�ضو هيئة التدري�س املعلومات �أثناء املحا�ضرة ب�شكل مب�سط
ووا�ضح.
يعطي ع�ضو هيئة التدري�س للطلبة فر�صا مت�ساوية يف امل�شاركة �أثناء
املحا�ضرة.

3.61

16

ي�ضفي ع�ضو هيئة التدري�س روح الفكاهة �أحيانا على حما�ضراته.

3.52

1.04

19

يبدو ع�ضو هيئة التدري�س م�ستمتعا بالتدري�س والعمل مع الطلبة �أثناء
املحا�ضرة.
يتوا�صل ع�ضو هيئة التدري�س مع طالبه خارج قاعة املحا�ضرة.

3.49

1.09

6

3.40

1.14

7

املجال ككل

3.61

0.81

18
20

17

يبني اجلدول (� )5أن املتو�سطات احل�سابية
لفقرات هذا املجال تراوحت ما بني (-3.40
 ،)3.86حيث جاءت الفقرة رقم ( )15التي
تن�ص على "يبد�أ ع�ضو هيئة التدري�س ب�إلقاء
التحية عندما يدخل قاعة املحا�ضرة” يف املرتبة
الأوىل ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3.86بينما

متو�سطة

جاءت الفقرة رقم ( )17ون�صها "يتوا�صل ع�ضو
هيئة التدري�س مع طالبه خارج قاعة املحا�ضرة"
باملرتبة الأخرية ومبتو�سط ح�سابي بلغ (،)3.40
وبلغ املتو�سط احل�سابي للتخطيط وتنفيذ املحا�ضرة
ككل (.)3.61
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املجال الثالث :تقومي الطلبة

جدول ()6
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات جمال تقييم الطلبة مرتبة تنازلياً
ح�سب املتو�سطات احل�سابية

الرقم

الفقرات

26

يتابع ع�ضو هيئة التدري�س الواجبات والأن�شطة ويجعل لها وزنا يف
التقومي.
يتحرى ع�ضو هيئة التدري�س الدقة والعدل يف ت�صحيحه الختبارات
الطلبة.
ي�ستخدم ع�ضو هيئة التدري�س �أكرث من �أ�سلوب يف تقييم الطلبة
ملراعاة الفروق الفردية.
ي�شرك ع�ضو هيئة التدري�س الطلبة يف اختيار الطريقة املنا�سبة
لتقوميهم.
املجال ككل

25
27
29

يبني اجلدول (� )6أن املتو�سطات احل�سابية
لفقرات هذا املجال قد تراوحت ما بني (-3.42
 ،)3.56حيث جاءت الفقرة رقم ( )26التي
تن�ص على “يتابع ع�ضو هيئة التدري�س الواجبات
والأن�شطة ويجعل لها وزن ًا يف التقومي” يف املرتبة
الأوىل ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3.56بينما
جاءت الفقرتان رقم ( 27و )29ون�صهما "ي�ستخدم

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

الرتبة

درجة املمار�سة

3.56

1.09

1

متو�سطة

3.55

1.10

2

متو�سطة

3.42

1.07

3

متو�سطة

3.42

1.08

3

متو�سطة

3.49

0.88

متو�سطة

ع�ضو هيئة التدري�س �أكرث من �أ�سلوب يف تقييم
الطلبة ملراعاة الفروق الفردية" و"ي�شرك ع�ضو
هيئة التدري�س الطلبة يف اختيار الطريقة املنا�سبة
لتقوميهم" باملرتبة الأخرية ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ
( .)3.42وبلغ املتو�سط احل�سابي لتقييم الطلبة
ككل (.)3.49

املجال الرابع� :أ�ساليب التعزيز والتحفيز

جدول ()7
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لفقرات جمال �أ�ساليب التعزيز والتحفيز
مرتبة تنازلياً ح�سب املتو�سطات احل�سابية

الرقم

الفقرات

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف الرتبة درجة املمار�سة
املعياري

28

ينادي ع�ضو هيئة التدري�س طلبته ب�أ�سمائهم.

3.80

1.08

1

مرتفعة

23

يحرتم ع�ضو هيئة التدري�س ذكاء الطلبة وقدراتهم اخلا�صة.

3.64

1.05

2

متو�سطة

34

يثني ع�ضو هيئة التدري�س على �إجنازات الطلبة.
يهتم ع�ضو هيئة التدري�س بدرجه عالية يف ت�صحيح الأخطاء التي يقع بها
طلبته.
يحرتم ع�ضو هيئة التدري�س �إجابات طلبته مهما كانت.

3.62

1.05

3

متو�سطة

3.61

1.02

4

متو�سطة

3.55

1.13

5

متو�سطة

22

ُيكافئ ع�ضو هيئة التدري�س الطلبة املتميزين تعليميا و�سلوكيا.

3.53

1.09

6

متو�سطة

32

ي�شرك ع�ضو هيئة التدري�س الطلبة يف �صياغة القرارات التي تهمهم
خالل تدري�س امل�ساق.

3.51

1.14

7

متو�سطة

33
38
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24

يحرتم ع�ضو هيئة التدري�س وجهات نظر الطلبة وانتقاداتهم العلمية.

3.50

1.03

8

متو�سطة

30

ي�أخذ ع�ضو هيئة التدري�س ب�آراء الطلبة يف حتديد مواعيد االمتحانات.

3.50

1.19

8

متو�سطة

35

ي�شجع ع�ضو هيئة التدري�س الطلبة على �إبراز مواهبهم وقدراتهم.
ينمي ع�ضو هيئة التدري�س قدرات الطلبة على التفكري الناقد من خالل
�أ�سلوب تدري�سه.
يعود ع�ضو هيئة التدري�س طلبته على قول كلمة احلق يف خمتلف الظروف
واملنا�سبات.
يعمل ع�ضو هيئة التدري�س على امل�ساهمة يف بناء �شخ�صية الطلبة كونه
ي�شكل قدوة لهم يف املجال العلمي.

3.47

1.09

10

متو�سطة

3.46

1.01

11

متو�سطة

3.46

1.21

11

متو�سطة

3.38

1.18

13

متو�سطة

39

يخ�ص�ص ع�ضو هيئة التدري�س وقتا كافيا لال�ستماع لآراء الطلبة.

3.36

1.17

14

متو�سطة

36

ي�ستخدم ع�ضو هيئة التدري�س �أ�سلوب التوبيخ والت�أنيب جتاه ت�صرفات
بع�ض الطلبة.

3.33

1.13

15

متو�سطة

املجال ككل

3.52

0.79

37
40
21

يبني اجلدول (� )7أن املتو�سطات احل�سابية
لفقرات هذا املجال تراوحت ما بني (-3.33
 ،)3.80حيث جاءت الفقرة رقم ( ،)28التي
تن�ص على "ينادي ع�ضو هيئة التدري�س طلبته
ب�أ�سمائهم" يف املرتبة الأوىل ،ومبتو�سط ح�سابي
بلغ ( ،)3.80بينما جاءت الفقرة رقم ()36
ون�صها "ي�ستخدم ع�ضو هيئة التدري�س �أ�سلوب
التوبيخ والت�أنيب جتاه ت�صرفات بع�ض الطلبة"
باملرتبة الأخرية ،ومبتو�سط ح�سابي بلغ (.)3.33
وبلغ املتو�سط احل�سابي لأ�ساليب التعزيز والتحفيز
ككل (.)3.52
النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الثاين :هل هناك
فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة
( )0.05=αيف درجة ممار�سة �أع�ضاء هيئة

متو�سطة

التدري�س يف برنامج ال�سنة التح�ضريية يف جامعة
طيبة للعالقات الإن�سانية من وجهة نظر طلبتهم،
تعزى ملتغري (اجلن�س ،التخ�ص�ص الدرا�سي،
املعدل الرتاكمي)؟ للإجابة عن هذا ال�س�ؤال مت
ا�ستخراج املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات
املعيارية لدرجة ممار�سة �أع�ضاء هيئة التدري�س
يف برنامج ال�سنة التح�ضريية يف جامعة طيبة
للعالقات الإن�سانية ،من وجهة نظر طلبتهم ح�سب
متغريات اجلن�س ،والتخ�ص�ص الدرا�سي ،واملعدل
الرتاكمي .ولبيان داللة الفروق الإح�صائية بني
املتو�سطات احل�سابية ،مت ا�ستخدام اختبار "ت"
لكل من اجلن�س ،والتخ�ص�ص الدرا�سي ،وحتليل
التباين الأحادي للمعدل الرتاكمي ،واجلداول (-8
 )12تو�ضح ذلك.
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�أوال :اجلن�س:

جدول ()8
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية واختبار "ت" لأثر اجلن�س على درجة ممار�سة �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف برنامج ال�سنة التح�ضريية للعالقات الإن�سانية من وجهة نظر طلبتهم

�أخالقيات مهنة التعليم
التخطيط وتنفيذ املحا�ضرة
تقومي الطلبة
�أ�ساليب التعزيز والتحفيز
الدرجة الكلية

اجلن�س

العدد

املتو�سط
احل�سابي

االنحراف
املعياري

قيمة
"ت"

درجات
احلرية

الداللة
الإح�صائية

ذكر

255

3.64

0.73

.805

484

.421

�أنثى

231

3.58

0.74

ذكر

255

3.61

0.82

�أنثى

231

3.61

0.81

ذكر

255

3.50

0.90

�أنثى

231

3.48

0.86

ذكر

255

3.54

0.80

�أنثى

231

3.49

0.79

ذكر

255

3.60

0.72

�أنثى

231

3.56

0.72

-.013
.287
.660
.586

484
484
484
484

.990
.774
.509
.558

يتبني من اجلدول ( )8عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية (  )0.05=αتعزى لأثر اجلن�س يف جميع
املجاالت ويف الدرجة الكلية.
ثانيا :التخ�ص�ص الدرا�سي:
جدول ()9
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية واختبار "ت" لأثر التخ�ص�ص الدرا�سي على درجة ممار�سة �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف برنامج ال�سنة التح�ضريية يف جامعة طيبة للعالقات الإن�سانية من وجهة نظر طلبتهم

�أخالقيات مهنة التعليم
التخطيط وتنفيذ املحا�ضرة
تقومي الطلبة
�أ�ساليب التعزيز والتحفيز
الدرجة الكلية

التخ�ص�ص
الدرا�سي
علمي
�إن�ساين
علمي
�إن�ساين
علمي
�إن�ساين
علمي
�إن�ساين
علمي
ان�ساين

العدد
226
260
226
260
226
260
226
260
226
260

املتو�سط احل�سابي االنحراف املعياري
3.57
3.65
3.57
3.65
3.42
3.55
3.47
3.55
3.54
3.63

0.71
0.75
0.81
0.82
0.85
0.90
0.75
0.83
0.70
0.74

قيمة
"ت"
1.199-

484

1.086-

484

1.616-

484

1.163-

484

1.367-

484

درجات احلرية
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يتبني من اجلدول ( )9عدم وجود فروق ذات داللة �إح�صائية( )0.05 =αتعزى لأثر التخ�ص�ص
الدرا�سي يف جميع املجاالت ويف الدرجة الكلية.
ثالثا :املعدل الرتاكمي:
جدول ()10
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية لدرجة ممار�سة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف برنامج ال�سنة
التح�ضريية يف جامعة طيبة للعالقات الإن�سانية من وجهة نظر طلبتهم ح�سب متغري املعدل الرتاكمي

�أخالقيات مهنة التعليم

التخطيط وتنفيذ املحا�ضرة

تقومي الطلبة

�أ�ساليب التعزيز والتحفيز

الدرجة الكلية

الفئات

العدد

املتو�سط احل�سابي

االنحراف املعياري

مقبول

38

15.3

48.

جيد

263

3.57

.71

جيد جدا ف�أعلى

140

3.75

.69

املجموع

486

3.61

.73

مقبول

83

3.46

.82

جيد

263

3.57

.85

جيد جدا ف�أعلى

140

3.77

.72

املجموع

486

3.61

.81

مقبول

83

3.38

.96

جيد

263

3.43

.86

جيد جدا ف�أعلى

140

3.66

.84

املجموع

486

3.49

.88

مقبول

83

3.37

.84

جيد

263

3.45

.79

جيد جدا ف�أعلى

140

3.72

.73

املجموع

486

3.52

.79

مقبول

83

3.47

.79

جيد

263

3.54

.72

جيد جدا ف�أعلى

140

3.74

.66

املجموع

486

3.58

.72

يبني اجلدول ( )10تباين ًا ظاهري ًا يف
املتو�سطات احل�سابية واالنحرافات املعيارية
لدرجة ممار�سة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف برنامج
ال�سنة التح�ضريية للعالقات الإن�سانية من وجهة

نظر طلبتهم؛ ب�سبب اختالف فئات متغري املعدل
الرتاكمي .ولبيان داللة الفروق الإح�صائية بني
املتو�سطات احل�سابية ،مت ا�ستخدام حتليل التباين
الأحادي ح�سب اجلدول (.)11

89

)Int. J. Res. Edu. Psy., 2, No. 1 (Oct. 2014

جدول()11
حتليل التباين الأحادي لأثر املعدل الرتاكمي على درجة ممار�سة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف برنامج
ال�سنة التح�ضريية يف جامعة طيبة للعالقات الإن�سانية من وجهة نظر طلبتهم

�أخالقيات مهنة التعليم

التخطيط وتنفيذ املحا�ضرة

تقومي الطلبة

�أ�ساليب التعزيز والتحفيز

الدرجة الكلية

امل�صدر

جمموع املربعات

درجات احلرية متو�سط املربعات

بني املجموعات

3.981

2

1.991

داخل املجوعات

255.281

483

.529

الكلي

259.262

485

بني املجموعات

5.553

2

2.776

داخل املجوعات

314.255

483

.651

الكلي

319.808

485

بني املجموعات

5.875

2

2.937

داخل املجوعات

368.858

483

.764

الكلي

374.732

485

بني املجموعات

8.338

2

4.169

داخل املجوعات

294.836

483

.610

الكلي

303.174

485

بني املجموعات

723.5

2

466.2

داخل املجوعات

841.742

384

215.

الكلي

574.252

584

يتبني من اجلدول ( )11وجود فروق ذات
داللة �إح�صائية عند م�ستوى الداللة ()0.05=α
تعزى للمعدل الرتاكمي يف جميع املجاالت ويف
الدرجة الكلية .ولبيان الفروق الزوجية الدالة

قيمة ف
3.766

4.267

3.846

6.830

602.5

�إح�صائي ًا بني املتو�سطات احل�سابية مت ا�ستخدام
املقارنات البعدية بطريقة �شيفيه كما هو مبني يف
اجلدول(.)12
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جدول ()12
املقارنات البعدية بطريقة �شيفيه لأثر املعدل الرتاكمي
املتو�سط احل�سابي
�أخالقيات مهنة التعليم

التخطيط وتنفيذ املحا�ضرة

تقومي الطلبة

�أ�ساليب التعزيز والتحفيز

الدرجة الكلية

مقبول

مقبول

3.51

جيد

3.57

.06

جيد جدا ف�أعلى

3.75

*.24

مقبول

3.46

جيد

3.57

.11

جيد جدا ف�أعلى

3.77

*.30

مقبول

3.38

جيد

3.43

.06

جيد جدا ف�أعلى

3.66

.28

مقبول

3.37

جيد

3.45

.08

جيد جدا ف�أعلى

3.72

*.34

مقبول

3.47

جيد

3.54

.07

جيد جدا ف�أعلى

3.74

*.28

جيد

جيد جداً ف�أعلى

.18

.19

*.23

*.26

*.21

*دالة عند م�ستوى الداللة (.)0.05 = α

يتبني من اجلدول ( )12الآتي:
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوىالداللة ( )0.05 = αبني مقبول وجيد جد ًا
ف�أعلى ،وجاءت الفروق ل�صالح جيد جد ًا،
يف جمال �أخالقيات مهنة التعليم ،وجمال
التخطيط وتنفيذ املحا�ضرة.
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوىالداللة ( )0.05 = αبني التقدير جيد وجيد
جد ًا ف�أعلى ،وجاءت الفروق ل�صالح جيد جد ًا
ف�أعلى ،يف جمال تقومي الطلبة.
 وجود فروق ذات داللة �إح�صائية عند م�ستوىالداللة ( )0.05 = αبني التقدير جيد جد ًا

ف�أعلى من جهة وكل من مقبول وجيد ،وجاءت
الفروق ل�صالح جيد جد ًا ف�أعلى ،يف �أ�ساليب
التعزيز والتحفيز ويف الدرجة الكلية.
املناق�شة والتو�صيات:
�أوال :النتائج املتعلقة بال�س�ؤال الأول :ما درجة
ممار�سة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف برنامج ال�سنة
التح�ضريية يف جامعة طيبة للعالقات الإن�سانية
من وجهة نظر طلبتهم؟
�أظهرت النتائج املتعلقة بالإجابة عن هذا
ال�س�ؤال �أن املتو�سطات احل�سابية لتقديرات الطلبة
يف برنامج ال�سنة التح�ضريية يف جامعة طيبة لدرجة
ممار�سة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف برنامج ال�سنة
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التح�ضريية يف جامعة طيبة للعالقات الإن�سانية
جاءت بدرجة متو�سطة ،وتراوحت بني (– 3.49
 ،)3.61وكانت املرتبة الأوىل ملجايل �أخالقيات
مهنة التعليم ،والتخطيط والتنفيذ للمحا�ضرة،
مبتو�سط ح�سابي بلغ ( ،)3.61وقد يعزى ذلك
�إىل قلة �إعطاء الطلبة فر�صة جيدة للتعبري عن
�آرائهم ،و�أحيانا ال تلقى التقدير لدى املدر�سني،
واحتكار الر�أي واالحتفاظ به دون مناق�شة الر�أي
الآخر ،وعدم عر�ض �آراء الطلبة داخل املحا�ضرة،
بالإ�ضافة �إىل �ضعف احرتام الطالب من قبل ع�ضو
هيئة التدري�س ،وعدم �إعطائه الفر�صة ال�سانحة
لتطوير �شخ�صيته كمتعلم ومثقف.
وميكن تف�سري هذه النتيجة �أي�ض ًا يف �ضوء
ما تو�صلت �إليه بع�ض الدرا�سات ال�سابقة ،حيث
تتفق هذه الدرا�سة مع درا�سة البابطني (،)2007
ودرا�سة الزبون و�آخرين ( )2005حيث �أ�شار
الأخري �إىل �أن العالقات الإن�سانية عن�صر �أ�سا�سي
لنجاح امل�ؤ�س�سة الرتبوية يف ت�أدية ر�سالتها ،وعامل
�ضروري من عوامل حتقيق �أهدافها ،و�شرط من
�شروط ال�صحة النف�سية لتثبيت الطم�أنينة والر�ضا
بني �أفرادها ،فهي ت�ساعد على توثيق ال�صالتالودية
والتعاون الوثيق والثقة املتبادلة ،مما ينعك�س ب�شكل
مبا�شر و�إيجابي على الطلبة.
ثانيا :مناق�شة النتائج املتعلقة بال�س�ؤال
الثاين :هل هناك فروق ذات داللة �إح�صائية
عند م�ستوى الداللة ( )0.05 ≤ αيف درجة
ممار�سة �أع�ضاء هيئة التدري�س يف برنامج ال�سنة
التح�ضريية يف جامعة طيبة للعالقات الإن�سانية
من وجهة نظر طلبتهم ،تعزى ملتغري (اجلن�س،
التخ�ص�ص الدرا�سي ،املعدل الرتاكمي)؟
�أ�شارت نتائج هذا ال�س�ؤال �إىل عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية لدرجة ممار�سة �أع�ضاء هيئة
التدري�س يف برنامج ال�سنة التح�ضريية يف جامعة
طيبة للعالقات الإن�سانية ،تعزى ملتغري اجلن�س يف
جميع املجاالت ،ويف الدرجة الكلية ،وقد يعزى
ذلك �إىل �أن الطلبة �سواء �أكانوا ذكور ًا �أم �إناث ًا
بحاجة �إىل وجود عالقات �إن�سانية مع �أع�ضاء هيئة
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التدري�س ،بحيث ت�شعرهم بالراحة والطم�أنينة،
وبنف�س الوقت ت�شكل حافز ًا ودافع ًا لهم للتعلم،
بالإ�ضافة �إىل �أن الطلبة يحتاجون لكثري من
املودة واحلب من �أع�ضاء هيئة التدري�س ،ويجدون
احلاجة يف معاونتهم وم�ساعدتهم يف جتاوز الكثري
من ال�صعاب التي تواجههم يف درا�ستهم ،وهم
ي�ست�شعرون �أي عالقة �إن�سانية كربت �أم �صغرت من
�أ�ساتذتهم ،ويجدون ذلك مدعاة للراحة النف�سية،
وعدم تعر�ضهم لال�ضطرابات يف درا�ستهم.
واتفقت هذه النتائج مع درا�سة الزبون و�آخرون
( )2005التي مل تظهر �أي فروق دالة فيما يتعلق
باجلن�س يف �أهمية تطبيق العالقات الإن�سانية،
ودرا�سة حرب ( ،)2004ودرا�سة قنديل ()2001
حيث �أ�شارت نتائج درا�ساتهم �إىل عدم وجود فروق
يف نوع العالقات بني املعلمني وطلبتهم يف �ضوء
الفكر الرتبوي الإ�سالمي ودرجة متثلها يف املدار�س
الثانوية احلكومية يف غزة تعزى �إىل عامل اجلن�س.
واختلفت مع درا�سة الأ�شقر و�آخرين ()2010
التي �أظهرت فروقا ذات داللة �إح�صائية بني
تقديرات الطلبة حول درجة ممار�سة ع�ضو هيئة
التدري�س يف اجلامعات الفل�سطينية للعالقات
الإن�سانية ،تعزى ملتغري اجلن�س ،ودرا�سة عبابنة
( )2003التي �أظهرت وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية بني وجهات نظر املعلمني نحو درجة
ر�ضاهم عن م�ستويات العالقات الإن�سانية بينهم
وبني امل�شرفني الرتبويني يف مدار�س حمافظة �إربد
تعزى ملتغري اجلن�س.
�أما بالن�سبة ملتغري التخ�ص�ص الدرا�سي فقد
�أ�شارت نتائج هذا ال�س�ؤال �إىل عدم وجود فروق
ذات داللة �إح�صائية لدرجة ممار�سة �أع�ضاء
هيئة التدري�س للعالقات الإن�سانية يف برنامج
ال�سنة التح�ضريية يف جامعة طيبة يف جميع
الفقرات ،وذلك على م�ستوى الأداة ككل ،وقد
يعزى ذلك �إىل �أن الظروف العامة التي مير بها
طلبة التخ�ص�ص الدرا�سي العلمي هي نف�سها التي
مير بها طلبة التخ�ص�ص الدرا�سي الإن�ساين ،كما
�أن املقررات العامة موحدة لكال التخ�ص�صني
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الدرا�سيني ،واخلربات الأكادميية يف التخ�ص�ص
الدرا�سي العلمي تت�شابه مع اخلربات الأكادميية
يف التخ�ص�ص الدرا�سي الإن�ساين ،و�أن طلبة
التخ�ص�ص الدرا�سي العلمي والتخ�ص�ص الدرا�سي
الإن�ساين يواجهون ظروف ًا مت�شابهة �إىل حد ما،
ويخ�ضعون لنف�س الأنظمة والقوانني املرتبطة
بنجاحهم يف الدرا�سة ،ويعي�شون بنف�س البيئة
الداخلية للربنامج ،و�إن اختلفت بع�ض الق�ضايا
املتعلقة باملواد واخلطط الدرا�سية لكل م�سار� ،أي
�أن ممار�سات العالقات االن�سانية التي يقوم بها
�أع�ضاء هيئة التدري�س والنظم الإدارية يف الربنامج
موحدة للطلبة يف كال التخ�ص�صني الدرا�سيني.
واختلفت هذه النتائج مع درا�سة قنديل
( )2001التي �أظهرت فروق ًا يف نوع العالقات بني
املعلمني وطلبتهم يف �ضوء الفكر الرتبوي الإ�سالمي
يف املدار�س الثانوية احلكومية يف غزة ،تعزى �إىل
عامل الفروع الدرا�سي يف املجال اخللقي ،وذلك
ل�صالح طلبة الفرع العلمية.
�أما بالن�سبة ملتغري املعدل الرتاكمي فقد �أ�شارت
نتائج هذا ال�س�ؤال �إىل وجود فروق ذات داللة
�إح�صائية عند م�ستوى الداللة تعزى ملتغري املعدل
الرتاكمي ،يف جميع املجاالت ،ويف الدرجة الكلية،
حيث تبني وجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني
مقبول وجيد جد ًا ف�أعلى ،وجاءت الفروق ل�صالح
جيد جد ًا ف�أعلى يف �أخالقيات مهنة التعليم
والتخطيط والتنفيذ للمحا�ضرة ،ووجود فروق
ذات داللة �إح�صائية بني جيد وجيد جد ًا ف�أعلى،
وجاءت الفروق ل�صالح جيد جد ًا ف�أعلى يف تقييم
الطلبة .ووجود فروق ذات داللة �إح�صائية بني جيد
جد ًا ف�أعلى من جهة وكل من مقبول وجيد ،وجاءت
الفروق ل�صالح جيد جد ًا ف�أعلى ،يف �أ�ساليب

التعزيز والتحفيز ويف الدرجة الكلية .وقد يعزى
ذلك �إىل �أن �أع�ضاء هيئة التدري�س قد يرتبطون
ب�شكل ما بعالقات طيبة مع ذوي املعدالت العالية
ٍ
من خالل م�شاركاتهم خالل املحا�ضرة� ،إال �أن هذا
ال يتعار�ض مع مراعاة الفروق الفردية بني الطلبة.
التو�صيات:
ا�ستنادا �إىل نتائج الدرا�سة مت التو�صل �إىل
التو�صيات الآتية:
 .1العمل على تر�سيخ مبادئ العالقات الإن�سانية
داخل برنامج ال�سنة التح�ضريية يف جامعة
طيبة� ،سواء �أكان ذلك للمدر�سني �أم للطلبة.
 .2عقد دورات تدريبية لأع�ضاء هيئة التدري�س
وبخا�صة ا ُ
جلدد منهم حول فن التعامل مع
الطلبة ،وكيفية ا�ستخدام �أ�سلوب العالقات
الإن�سانية معهم.
 .3تعريف وتوعية �أع�ضاء هيئة التدري�س باحلقوق
التي لهم وبالواجبات التي عليهم ،وتلك املعرفة
تن�شط العالقات الإن�سانية بينهم وبني طلبتهم
يف احلرم اجلامعي.
� .4إجراء درا�سات متعمقة لطبيعة العالقات
الإن�سانية يف برنامج ال�سنة التح�ضريية يف
جامعة طيبة وكل الربامج التح�ضريية الأخرى
يف اجلامعات ال�سعودية ،للك�شف عن معيقات
ممار�ستها داخل الربنامج من قبل �أع�ضاء
هيئة التدري�س.
 .5العمل على بناء �سيا�سة جامعية وا�ضحة لتفعيل
العالقات الإن�سانية بني �أع�ضاء هيئة التدري�س
وطلبتهم.
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