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 :مقدمـــة

 إن عالمة أو مإشر تطور المجتمع و نماءه و حضارته هً مستوى مهنة التعلٌم، فهً مهنة من أجل 

المهن و أعظمها مكانة، فهً مهنة األنبٌاء و السابقٌن من الصالحٌن و العلماء، و مهنة التعلٌم تكتسً 

أهمٌة بالؽة نظرا لألدوار و الوظائؾ المناط بها، و ٌعتبر المعلم  القائم و المسئول على تحقٌق تلك 

والتعلٌم بدوره مقٌاسا لمستوى  األدوار والوظائؾ، وعلٌه ٌعتبر المعلم مقٌاسا نقٌس به مستوى التعلٌم،

 .عتطور المجتم

 و رؼم التطور التكنولوجً الهائل الذي ٌشهده التعلٌم فً إدخال تقنٌات جدٌدة و ظهور نظرٌات 

تعلٌمٌة حدٌثة إال انه لم ٌإثر فً مكانة المعلم كقطب أساسً فً أدوار التعلٌم و لم ٌنقص من قٌمة 

دوره كمسئول عن التبلٌػ و التثقٌؾ و دوره كرائد و قائد و مرشد و موجه اجتماعً و دوره كقدوة و 

 (1: 2007فلوح، ).مثال و نموذج للطلبة فً األخالق و السلوك

فالمناهج مهما كانت حدٌثة و بناء ة لن ٌكون لها معنى إال باألستاذ، بما ٌملك من معرفة و ثقافة و بما 

ٌتحلى به من صفات أخالقٌة و اجتماعٌة و بمدى إٌمانه بوظٌفته و مهنته و التزامه بآدابها و 

 متوقؾ على مدى  ما ٌملك من خصائص و صفات األستاذ الجامعً فً وظائفهنجاح و.أخالقٌاتها

 فً األستاذ فٌه الصفات الالزمة نجح ت فكلما توفر،شخصٌة واجتماعٌةمعرفٌة وأكادٌمٌة ومهنٌة و

وبهذا فقط ٌصلح التعلٌم وٌستقٌم ،  طالبهتحقٌق الفعالٌة التعلٌمٌة واستطاع إحداث التؤثٌر االٌجابً فً 

و ٌعتمد نجاح العملٌة التعلٌمٌة فً أي نظام تعلٌمً على مدى فعالٌة مدخالت .والمجتمع  حال الجامعة

هذا النظـام وتمثل مواصفات المعلم أهم تلك المدخالت باعتباره العنصر المنشط للعملٌة التعلٌمٌة 

والمتؽٌر الرئٌسً لها والذي ٌتوقؾ على نشاطه وفعالٌته نجاح العملٌة التعلٌمٌة بؤكملها وبلوغ 

 60إلى إن نجاح عملٌة التعلٌم ترجع إلى دور المعلم بما ٌماثل  (1985 )وٌشٌر عزٌز حنا. أهدافها

بالمائة فً حٌن إن ما تمثله العناصر األخرى من أركان عملٌة التعلٌم كالمناهج المدرسٌة واإلدارة ال 

 (.2 ، 2006: عبد الرحمان صالح األزرق ). بالمائة 40ٌتجاوز ما نسبته

لذا كان اهتمام الباحث بموضوع و قضٌة األستاذ ألنها قضٌة التعلٌم وألنها قضٌة المجتمع و األمة 

محور : والبحث فً قضٌة األستاذ فً رأي الباحث ٌنحصر باألساس فً محورٌن  أساسٌن. اجمع

متطلبات مهنة التعلٌم و ما ٌجب أن ٌتصؾ به المعلم من مواصفات تإهله ألداء رسالة التعلٌم بنجاح، 

و محور الظروؾ االجتماعٌة و االقتصادٌة التً ٌعمل فٌها المعلم و التً تحدد مكانته االجتماعٌة و 

 .التً تإثر فً أداء عمله

 البحث فً المحور األول محور المواصفات الالزمة ألداء وظٌفة التربٌة و التعلٌم، ث واختار الباح

 أداء الواجبات قبل المطالبة بالحقوق هذا من جهة، ومن جهة أخرى نظرا لالنتقادات قمن باب تسبً

التً توجه ألساتذة الجامعة من مختلؾ اإلطراؾ، طلبة، أولٌاء،مسئولٌن، مما اثر سلبا على  صورة 

 .ةوهذا هو السبب الرئٌسً الذي دفع الباحث للبحث فً موضوع مواصفات أساتذة الجامع. األساتذة

 

 

 :اإلشكالٌة 

  األستاذ الجامعً فً السنوات األخٌرة، خاصة مع بداٌة التسعٌنات بالخصوص أصبح ٌشهد انتقادات 

، أولٌاء، إدارة التعلٌم و مسئولً المجتمع، ةجمة و إنتقاصات معٌبة من طرؾ مختلؾ األطراؾ طلب

و كثرت الشكاوى بخصوص دوره المعرفً و األخالقً و االجتماعً و الثقافً  و بمعنى أدق و أكثر 

وضوح أصبحت صورة األستاذ مشوهة فً الواقع بسبب ما ٌتصؾ به من مواصفات فً مختلؾ 
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الجوانب، فاالنتقادات توجه للمعرفة التً ٌمتلكها األستاذ و طرٌقة تبلٌػ المعارؾ و إٌصالها، و توجه 

االنتقادات ألسلوب أداء عمله و للصفات األخالقٌة و السلوكٌة التً ٌتمٌز بها و للصفات االجتماعٌة 

 ٌوجه أٌضا لمستوى الثقافة التً ٌحملها و دالتً ٌتحلى بها باعتباره قائدا و مرشدا و موجها  و االنتقا

وهذا ما أثبتته بعض الدراسات .درجة التؤثٌر الثقافً و مستوى التثقٌؾ الذي ٌقدمه ألجٌال الطلبة

 ،(1997)عبد العزٌز  (1996)منصوري عبد الحق:المحلٌة والعربٌة واألجنبٌة مثل دراسات

 سهٌل (2003)ماحً ومعمرٌة ،(2003)ولٌام مٌلً  ،( 2002 ) هوٌشل و خطاٌبة ،(2001)سكران

توصلت إلى تؤكٌد النظرة السلبٌة التً ٌحملها التً  (2007) اشرؾ السعٌد ،( 2006)رزق ذٌاب

الطلبة عن األستاذ و بٌنت الهوة الموجودة  بٌن الصورة التً ٌرؼب الطلبة أن  ٌكون عٌها األستاذ و 

 .بٌن الصورة التً هو علٌها فً الواقع

و حتى ٌقوم األستاذ بؤدوار المختلفة بنجاح البد أن ٌتصؾ بمواصفات معرفٌة ومهنٌة وسلوكٌة و 

 .اجتماعٌة و ثقافٌة  تإهله للنجاح فً مهامه

 

؟               ...   فهل األستاذ الجامعً فً الجزائر ٌملك هذه المواصفات ٌا ترى  

 :      ومنه حددت إشكالٌة بحثنا كالتالً

   ما مدى توافر أساتذة الجامعة على المواصفات المعرفٌة والمهنٌة والشخصٌة واالجتماعٌة 

 .والتقوٌمٌة الالزمة ألداء رسالة التعلٌم ؟

  

:فرضٌة البحث-   

 هناك نظرة سلبٌة نحو المواصفات المعرفٌة والمهنٌة والشخصٌة واالجتماعٌة والتقوٌمٌة لدى أساتذة 

. الجامعة من وجهة نظر الطلبة  

 

: أهداف البحث-   

:    ٌسعى الباحث إلى تحقٌق األهداؾ التالٌة  

 .التعرؾ على المواصفات الحالٌة التً ٌتمٌز بها أساتذة  الجامعة من وجهة نظر الطالب   - 

 . التعرؾ على درجة ومستوى النقص فً المواصفات لدى األساتذة من وجهة نظر الطالب   - 

 .المساهمة بمقترحات لتحسٌن الوضع وتطوٌر االٌجابٌات والتقلٌل من السلبٌات   - 

 

:أهمٌة البحث-   

: تتضح أهمٌة البحث فً كل نقطة من النقاط التالٌة  

 الجامعٌة، فهو القائم ةأهمٌة موضوع البحث، فاألستاذ الجامعً هو الركٌزة األساسٌة فً المنظوم   - 

 .على تنفٌذ وتحقٌق وظائؾ الجامعة والمجتمع أٌضا

أهمٌة المقوم وهم طلبة الجامعة وهم محور العملٌة التعلٌمٌة، وقٌمة رأٌهم ونظرتهم باعتبارهم    - 

 . منهم والمتعاملٌن الدائمٌن معهمن المباشريناألقرب إلى أساتذة الجامعة والمستفٌدي

أهمٌة الجوانب المعالجة فً البحث والتً تمثل مختلؾ المواصفات المتعلقة باألستاذ الجامعً،   - 

 أن ندرسها بنوع من الشمولٌة والدقة لضمان اكبر قدر من الصدق والموضوعٌة فً وصؾ احاولن

 .الواقع و الحكم علٌه

 
 :وما هي وظائفه - من هو أستاذ الجامعة- 
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   من الشائع استخدام مصطلح أستاذ ،ومعلم،وعضو هٌئة التدرٌس كمترادفات ، وكن فً الحقٌقة أن 

دالالت هذه المسمٌات تتفاوت ،غٌر انه فً استخدامنا لالصطالح أستاذ الجامعة نعنً به جمٌع من 

. (عندنا فً الجزائر أستاذ مساعد )ٌباشرون أعمال التدرٌس والبحث العلمً بداٌة من درجة مدرس 

  (.39 : 1997فاروق عبده ، )

تتكون من عدد من المهام ، وٌتكون كل عمل من عدد من المهام وتتكون " ومهنة األستاذ الجامعً 

كل مهمة من عدد من النشاطات ، وعلٌه تكون المهنة عبارة عن مجموعة من األعمال مثل التدرٌس 

والبحث العلمً وخدمة المجتمع ؟،وٌكون كل عمل عبارة عن مجموعة من المهام ، فالتدرٌس مثال 

ٌتكون من عدد من المهام مثل التحضٌر واإللقاء والتقوٌم واإلرشاد وتكون كل مهمة عبارة عن 

مجموعة من النشاطات ، فتحضٌر الدروس مثال ٌتضمن البحث فً المراجع من كتب ومجالت 

يحًذ يقذاد ) ...ووثائق مختلفة وكتابة الملخصات وتحضٌر الشفافٌات أو العرض االلكترونً 

:2004 ،5.) 

مكانته ومبررات وجوده كأستاذ جامعً فإنها  (من الجامعة)و إذا  كان األستاذ الجامعً ٌستمد منها 

مكانتها ومبررات بقائها واستمرارٌة وجودها،ومن ثم إذا صلح حاله صلح  (الجامعة  )بوجوده تستمد 

: سكران)."حال الجامعة وان فسد حاله فسدت ،بل فقدت أهمٌتها كجامعة لها رسالتها المتمٌــــــــــــزة 

ومهما تحدثنا عن أهمٌة ادوار ومسئولٌات المؤسسة الجامعٌة وتطوٌرها ،فان األستاذ .(188: 2001

الجامعً الكفء والعالم ٌمثل شرطا أساسٌا فً نجاحها ،فمهما كان لدٌنا من أهداف و سٌاسات وخطط 

تربوٌة واضحة ومناهج متطورة وإمكانات مادٌة ووسائل جمٌعا ،فإنها لن تحقق أهدافها إال بقٌام 

 (.179 : 2008الفتالوي،).األستاذ الجامعـــــــً بمسؤولٌاته الموكلة إلٌه

ت ـهدؾالتً   (2004)أوضحت دراسة عبد الفتاح شاهٌن وعن األدوار المنوطة باألستاذ الجامعً ،

 أن أدوار عضو هٌئة التدرٌس تنحصر بشكل عام فً التدرٌس الجامعًتوضٌح أدوار أعضاء هٌئة 

خدمة العمل اإلداري والتدرٌس والتقوٌم، واإلرشاد والتوجٌه والتؤلٌؾ والترجمة والتطوٌر المهنً و

ة ــــ وتم تصنٌفها فً أربعة مجاالت رئٌسة تتعلق بالطالب، والمإسس.المجتمع والبحث العلمً

 .(3 :2004عبد الفتاح شاهٌن ، ) التعلٌمٌة والمجتمع المحلً ودوره تجاه نفسه

وتتحدد النشاطات المهنٌة األستاذ الجامعً حسب كثٌر من المختصٌن فً ثالث نشاطات أساسٌة هً 

التدرٌس والبحث العلمً و خدمة المجتمع ،وٌركز األستاذ الجامعً على نشاط التدرٌس دون غٌره 

فً دراسته عن المهمات المهنٌة التً ٌقوم بها  (2002)،وهذا ما توصل إلٌه صالح ناصــر علٌمات

 أستاذا ،استخدم استبٌان كأداة للدراسة  201أعضـــاء هٌئة التدرٌس بجامعــة الٌرموك، على عٌنة من 

 ساعة أسبوعٌا فً مختلف المهمـات المنوطة 47.57و توصل أن األساتذة ٌقضون فعلٌا ما معدله 

صالح ناصر ).بهم وجاء ت مهمة التدرٌس فً المرتبة األولى ثم المطالعة العلمٌة ،ثم البحث العلمً

  (.168: 2002علٌمات ،

التدرٌس، البحث :وٌتفق كثٌر من الباحثٌن أن مهام أستاذ الجامعة تتحدد فً ثالث وظائف أساسٌة هً 

ففً حٌن تهدف وظٌفة التدرٌس . العلمً ،خدمة المجتمع ،وتسعى كل وظٌفة إلى تحقٌق هدف معٌن 

إلى إعداد الخرٌجٌن وتأهٌلهم ، فان األبحاث الجامعٌة تهدف إلى اكتشاف المعرفة وتحدٌد مجاالتها 

معمرٌة )واستخداماتها ،وتهدف وظٌفة خدمة المجتمع إلى انفتاح الجامعة على المجتمع وتفاعلها معه 

،2007 :101). 
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:مهام ومسئوليات األستاذ الجامعي   
وتعتبر الوظائف واألدوار السابقة منطلقا وأساسا فً تحدٌد مسئولٌات ومهام األستاذ الجامعً  ومنه 

:فان من مسؤولٌات األستاذ الجامعً   
تهٌئة مناخ الحرٌة والدٌمقراطٌة - التعلٌم و التدرٌس                                 -  

التخطٌط للنشاط واإلشراف علٌه - تثقٌف الطالب                                    -   
التنمٌة المهنٌة الذاتٌة- تدرٌب الطالب على البحث عن المعرفة        -  
.   تقوٌم التعلم ونمو التالمٌذ و الطالب- إرشاد الطالب وتوجٌههم                         -  
(..191-185 : 2006رشوان ،)(24-23: 2005احمد إبراهٌم ، )    

 
:و لألستاذ الجامعً مهام وادوار، حددتها إحدى الندوات العربٌة فً المهام التالٌة   

رعاٌة الطلبة فكرٌا وتربوٌا بما ٌضمن تنشئة جٌل مؤمن بالمبادئ اإلسالمٌة وأهداف األمة -1
.العربٌة ومستقبلها فً بناء المجتمع العربً   

.اإلشراف على البحوث والرسائل الجامعٌة-2  
.القٌام بالتدرٌبات النظرٌة والعملٌة والتطبٌقٌة والمٌدانٌة وتطوٌرها -3  
. .إجراء البحوث العلمٌة األساسٌة الهادفة لخدمة خطط التنمٌة القومٌة-4  
.االلتزام بعدد الساعات العمل األسبوعٌة التً تحددها تعلٌمات الجامعة-5  
.المشاركة فً النشاطات الجامعٌة والفعالٌات العلمٌة واالجتماعٌة و الثقافٌة-6  
.المشاركة فً التألٌف والترجمة والنشر -7  
.المشاركة فً المجالس واللجان الدائمة والمؤقتة التً ٌكلف بها-8  
المشاركة فً تطوٌر األقسام العلمٌة فكرٌا وتربوٌا وعلمٌا وذلك بتقوٌم الدراسات والبحوث -9

.والتقارٌر والخطط والمناهج الدراسٌة   
.إجراء االمتحانات ومراقبة حسن سٌرها -10  
.المشاركة فً الندوات والمؤتمرات والبحوث-11  
.المشاركة فً الندوات والمؤتمرات والحلقات الدراسٌة داخل الجامعة وخارجها -12  
.أداء الواجبات اإلدارٌة التً ٌكلف بها فً الجامعة-13  
: 2002سالمة الخمٌس، ).العمل فً المراكز أو المكاتب االستشارٌة التابعة للجامعة-14

357-358.)  
.ٌؤدي واجباته بحماس وقدم المثل الجٌد فً االلتزام واالنضباط والجدٌة فً العمل-15  
االتصاف باألمانة العلمٌة-16  
.تقوٌة روح اإلخاء بٌن الزمالء -17  

(.248-241: 2007غؼًُخ وانجُذسٌ،).َؼطٍ أهًُخ نًُبقشخ قعبَب وأساء انطهجخ انًزؼهقخ ثبنزذسَظ -18  

حددت توصٌة المؤتمر الثالث للوزراء المسئولٌن عن التعلٌم العالً والبحث العلمً فً الوطن العربً 
المهمات : مهمات وواجبات أساتذة الجامعة حسب التدرج التال1985ًوالذي عقد فً بغداد فً العام 

التدرٌسٌة ، البحث العلمً ، اإلرشاد األكادٌمً، المشاركة فً اللجان الجامعٌة ، خدمة المجتمع فً 
مجال اختصاصه ، تقدٌم االستشارات العلمٌة ، اإلسهام فً التعلٌم المستمر والمؤتمرات، على أن 

وقد أوصى المؤتمر الرابع للوزراء .ٌكون هناك توازن بٌن واجباته التدرٌسٌة والواجبات األخرى 
 1989المسئولٌن عن التعلٌم العالً والبحث العلمً فً الوطن العربً والذي عقد فً دمشق فً العام 

 انطون رحمة، ).بتعدٌل توصٌة المؤتمر الثالث األنفة وإضافة مهمة التألٌف فً مجال االختصاص 
1996 :34. ) 

 لتحلٌل النشاط األكادٌمً لألستاذ الجامعً بالكوٌت 1990وفً دراسة جاسم الكندري و علً إبراهٌم 
التدرٌس والبحث : ،تبٌن أن  النشاط األكادٌمً ألستاذ الجامعً ٌنحصر فً ثالث مجاالت أساسٌة هً 
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، خدمة 15 البحث 33التدرٌس : وخدمة المجتمع وان متوسط الحجم الساعً لكل مجال أسبوعٌا هو 
 (.106، 1997: معمرٌة ). ساعة أسبوعٌا12المجتمع 

 

 : خصائص األستاذ الجامعً -
ة لألستاذ الجامعً نتطرق إلى ياتجهت الكثٌر من البحوث إلى البحث عن الصفات المرؼوبة والصفات الواقع

 :بعضها فً اآلتً
 

:الدراسات التً بحثت فً الصفات التً ٌجب أن ٌتصف بها األستاذ الجامعً، نذكر دراستٌن: اوال  
 فً األداء التدرٌسً ألعضاء  الطلبة، التً من بٌنها أهدافها التعرؾ على آراء ( 2001شمسان،  )دراسة -

 عضواً من أعضاء هٌئة التدرٌس 144تكونت عٌنة الدراسة من .  هٌئة التدرٌس فً كلٌات جامعة صنعاء
: ولتحقٌق أهداؾ الدراسة تم استخدام عدة أدوات هً .  طالباً 1440الذٌن ال ٌشؽلون مناصب إدارٌة ، و 

بإجراء مقابالت مع المسئولٌن ، وطرٌقة  (طرٌقة القصة  )طرٌقة تحلٌل ظـواهر العمل ، وطـرٌقة هـوزبرج 
إن : االستقصاءات بإعداد استبانة لتقوٌم األداء التدرٌسً بالجامعة ، وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج منها

التنظٌم الجٌد للمادة التعلٌمٌة والمقرر ، االتصال الفعال ، : التدرٌس الفعال ٌقوم على عدد من الخصائص منها 
الحماس وعمق المعرفة للمادة التً ٌتم تدرٌسها ، االتجاهات اإلٌجابٌة نحو الطلبة ، العدالة فً االختبارات 

تبنً نظام فعال . وإعطاء الدرجات ، والمرونة فً أسالٌب التدرٌس ، الئحة نواتج التعلم مع األهداؾ المعلنة 
لتقوٌم كفاءة األداء األكادٌمً ألعضاء هٌئة التدرٌس من خالل التقوٌم الذاتً ألعضاء هٌئة التدرٌس من قبل 

. الطلبة
 

هدفت إعداد معٌار للكفاءات المهنٌة المتطلبة لألستاذ ( 2003 )دراسة إبراهٌم الحسن الحكمً- 
و معرفة أكثر الكفاءات المهنٌة تفضٌالً لدى األستاذ الجامعً من وجهة نظر الطالب بجامعة  الجامعً

أم القرى فرع الطائؾ كما هدفت إلى الكشؾ عن المتؽٌرات التً ٌمكن أن ٌكون لها تؤثٌر فً األحكام 
طالب  (210)تكونت عٌنة الدراسة من .الصادرة من الطالب على الكفاءة المهنٌة المتطلبة لمعلمهم

. من طالب كلٌتً التربٌة والعلوم بجامعة أم القرى فرع الطائؾ بالمستوى األول والمستوى األخٌر
كفاءة  (75)كفاءات رئٌسة و (6)واستخدمت فً الدراسة  قائمة الكفاءات المهنٌة والمشتملة على 

: تم التوصل إلى النتائج التالٌة( ت)واختبار  (2كا)وباستخدام  .(من إعداد الباحث)فرعٌة 
تتمحور الكفاءات المهنٌة المتطلبة لألستاذ الجامعً من وجهة نظر الطالب حول ست كفاءات - 1

الشخصٌة، واإلعداد للمحاضرة وتنفٌذها، والعالقات اإلنسانٌة، واألنشطة والتقوٌم،  )رئٌسٌة هً 
. (والتمكن العلمً والنمو المهنً، وأسالٌب الحفز والتعزٌز

توجد فروق فً درجات تفضٌل طالب الجامعة للكفاءات المهنٌة المتطلبة لألستاذ الجامعً، وتمٌل - 2
.  جمٌعها إلى ضرورة توافر متطلبات قائمة الكفاءات لألستاذ الجامعً

توجد فروق بٌن طالب الكلٌات النظرٌة والكلٌات العملٌة فً متوسطات درجات تفضٌل الكفاءات - 3
لصالح الكلٌات العملٌة، أما بقٌة  (اإلعداد للمحاضرة وتنفٌذها، وأسالٌب الحفز والتعزٌز)المهنٌة 

. الكفاءات موضع الدراسة فلم توجد فٌها فروق بٌن نوعً الكلٌات
ال توجد فروق بٌن وجهات نظر طالب المستوى األول واألخٌر بالجامعة فً درجة تفضٌل - 4

.  الكفاءات المهنٌة لألستاذ الجامعً
 

 :الدراسات التً تكشف عن واقع ادوار وصفات األستاذ الجامعً ومنها : ثانٌا 
، التً هدفت إلى الكشؾ عن صورة أستاذ الجامعة من وجهة نظر الطالب قبل  (2001سكران) دراسة -

تكونت عٌنة .والصورة التً ٌنبؽً أن ٌكون علٌها األستاذ الجامعً دخولهم الجامعة، وبعد التحاقهم بالجامعة، 
 طالًبا وطالبًة من طالب السنوات النهائٌة فً قسم العلوم الطبٌعٌة، والرٌاضٌات، والعلوم 500الدراسة من 

توصلت و.تتكون من ثالث أسئلة مفتوحة استبانهولتحقٌق أهداؾ الدراسة أعد الباحث . االجتماعٌة واإلنسانٌة
  :الدراسة إلى
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صورة اٌجابٌة  فً عمومها حملت :صورة أستاذ الجامعة من وجهة نظر الطالب قبل دخولهم الجامعة-1
ذو هٌبة -اجتماعً–حازم وجاد –متعمق فً تخصصه متمكن من مادته -ذو شخصٌة:الصفات الحسنة التالٌة ة 

 ٌسهل الحوار معه ،وهذه الصورة يدٌمقراط-متفهم لطالبه ومتفاعل معهم-مصدر إشعاع فكري-ووقار
أما الصفات ؼٌر المرؼوبة وجمٌعها صفات شخصٌة مثل .تتضمن صفات معرفٌة وشخصٌة واجتماعٌة 

.دٌكتاتوري،قاسًٌ تعامله ،ؼٌر موضوعً،بعٌد عن طالبه،مادي،ال ٌهتم بطالبه وال ٌناقشهم:  
حملت .صورة سلبٌة فً عمومها، : دخولهم الجامعةبعدصورة أستاذ الجامعة من وجهة نظر الطالب -2

صفات ؼٌر مرؼوبة واؼلبها ٌدور حول الصفات الشخصٌة واالجتماعٌة واألخالقٌة والتفاعل وعملٌة 
مقصر فً أعماله وال ٌهتم بتدرٌسه، مادي  :يالتدرٌس وتوصٌل المعلومات  وتقٌٌم الطالب وهً كالتال

دٌكتاتوري وقاسً فً تعامله ، ال ٌراعً مشاعر الطالب ،ؼً ملتزم فً أقواله وأفعاله ، ؼٌر قادر على 
توصٌل المعلومات ل، ال ٌراعً الفروق الفردٌة ،ٌؽتاب زمالئه أمام طالبه،ال ٌتفاعل وال ٌتعامل مع الطالب 
،ؼٌر موضوعً فً أحكامه مع الطالب،المظهرٌة والشكلٌة،ٌقٌد حرٌة المناقشة ،ؼٌر متعمق وؼٌر مسٌطر 

أما الصفات االٌجابٌة فتعلقت . على مادته،ٌمٌز بٌن الطالب، ٌتفوه بؤلفاظ ؼٌر الئقة ،ضعٌؾ الشخصٌة
ؼزارة العلم وسعة االطالع،مصدر المعرفة،متمكن ومتعمق فً مادته،عالقات :بالجانب العلمً األكادٌمً وهً

.التفاعل والتعامل مع الطالب  
ؼزٌر العلم واسع : الصفات المعرفٌة :من وجهة نظر الطالبكما ٌنبؽً أن ٌكون  صورة أستاذ الجامعة -3

ٌناقش القضاٌا العامة فً المجتمع،ذو .متمكن ومتعمق فً مادته-ٌربط العلم بالمجتمع-األمانة العلمٌة–االطالع 
كفاءة علمٌة عالٌة،صاحب فكر أصٌل،الموضوعٌة فً أحكامه مع الطالب،قادر على توصٌل المعلومات 

التواضع فً المعاملة ،االتصال والتفاعل والمرونة مع الطالب ،قدوة :الصفات الشخصٌة واالجتماعً.لطالبه
 ءللطالب،ؼٌر مادي،قوي الشخصٌة،صادق القول والعمل،اجتماعً لٌن الحدٌث،ٌؽرس االنتما

والنتٌجة النهائٌة أن صورة األستاذ الجامعً المثالٌة تحددها صفات علمٌة ومهنٌة واجتماعٌة وطرق .القومً
. وان كان مٌل الطالب للصات ؼٌر المعرفٌة واألكادٌمٌة ظاهر.التقوٌم والتدرٌس وصفات معرفٌة وأكادٌمٌة 

وفً رأي . وفً األخٌر أن هناك تفوت كبٌر بٌن المثال والواقع لصورة أستاذ الجامعة فً نظر الطالب
أن األسباب التً جعلت األستاذ الجامعً ٌمارس ما ٌعمل على اهتزاز صورته علمٌا  (2001)سكران

:وأخالقٌا وٌوجد تلك الفجوة بٌنه وبٌن طالبه هً  
.ؼٌاب العدٌد من الشروط التً تتصل بالجوانب واألخالقٌة واالكتفاء بالشروط العلمٌة - 1  
الضؽوط والتحدٌات التً ٌواجهها أستاذ الجامعة فً الوقت الحاضر جعلته ٌمارس العدٌد من الممارسات -2

.التً وضعت وظٌفة األستاذٌة ال تحسد علٌه ،وألقى بضالله على صورة أستاذ الجامعة  
إن استمرار هذا الوضع له تؤثٌره الخطٌر على الممارسات األكادٌمٌة والعلمٌة ألستاذ الجامعة ، لقد أصبح -3

مشؽوال بتحسٌن مستقبله االقتصادي عن القٌام بالبحث العلمً،وعن القٌام بالتدرٌس كما ٌنبؽً ، وفً هذه 
البحث العلمً ،التقالٌد العلمٌة ،الطالب وإعدادهم ،المجتمع وتطوره،المعرفة : الظروؾ ٌكثر الضحاٌا 

 . (179-161، 2001سكران). وإثراءها ،األستاذ الجامعً وكرامته
هدفت التعرؾ على ممارسة أعضاء هٌئة ( 2002هوٌشل الشعٌل وعبد هللا محمد خطاٌبة،  )دراسة-

 من وجهة نظر االتدرٌس للمهارات التدرٌسٌة األساسٌة بجامعة السلطان قابوس  وحاجتهم لتطوٌره
طابا 130طلبة الدراسات العلٌا ،وتم استخدام مقاس لٌكرت خماسً التدرٌج ،وتكونت العٌنة من 

وجود انخفاض فً تقدٌرات الطلبة ألداء األساتذة خاصة فً مجال التقوٌم :وطالبة وأسفرت النتائج 
بالمائة ،عرض المادة التعلٌمٌة 71.57ولقد جاء مجال االتصال بالمتعلمٌن فً المرتبة األولى ب.

 ،التخطٌط 65.16 ،تنظٌم المادة التعلٌمٌة والوقت والمكان 68.56واستخدام طرق تعلٌمٌة مختلفة 
هوٌشل ). 80.00 بالمائة وهذه النسب اقل من العالمة أو النسبة المحك 62.32 ،التقوٌم 64.43

 (.31-7 : 2002وخطاٌبة، 
هدفت التعرؾ على واقع تقوٌم الطلبة الدوار األستاذ  (2002 )دراسة أرٌج عونً ٌعقوب طوفان-

طبقت علٌهم .طالبا وطالبة  500تكونت العٌنة من .الجامعً بجامعة النجاح محافظة نابلس فلسطٌن 
–إدارة البٌئة التعلٌمٌة و التخطٌط للتدرٌس : فقرة موزعة على األبعاد التالٌة 68استمارة متكونة من 

وكانت النتائج .التقوٌم –الصفات الشخصٌة والعالقات اإلنسانٌة –التخصص األكادٌمً والثقافة العامة 



   2012 ماي 16 -15يومي -  جامعة مسيلة – واقـــع التكويــن اجلامعــي يف اجلزائــر : ملتقى
 

 8 

مع وجود . أن درجة تقوٌم األساتذة من قبل الطلبة كانت كبٌرة فً جمٌع المجاالت المذكورة أنفا: 
(. 2002 )أرٌج عونً ٌعقوب طوفان. فروق تعزى للجنس والتخصص

 طالبا من طالب ثالث جامعات من الوالٌات المتحدة 874استطلع فٌها رأي  (2003 )دراسة ولٌام مٌلً
األمرٌكٌة لتحدٌد العادات المزعجة التً ٌالحظها الطالب فً أساتذتهم ، وأظهرت النتائج أن عدم تنظٌم عملٌة 

التدرٌس والتحدث بالسرعة أثناء الشرح واعتماد أسلوب اإللقاء والتقدٌم بصوت منخفض وخفض درجات 
  (.145، 2005منى حسن األسمر، ). الطالب من العادات المزعجة التً ٌمارسه األساتذة

 الجامعً من األستاذهدفت التعرؾ على خصائص  (2003) ماحً وبشٌر معمرٌة إبراهٌمدراسة -
 استبان طبقت. جامعة باتنة كلٌات طالبا وطالبة من 356وتكونت العٌنة من .وجهة نظر الطالب 

 ،وكانت النتائج ،حصول الخصائص الشخصٌة أبعاد أربعةسإاال موزعة على  41متكونة  
( 46.00 و 71.00)و تراوحت نسبها المئوٌة  بٌن  األولى والمهنٌة على الرتب العشر البٌداؼوجٌة

 وماحً ). (26.00 )بنسب مئوٌة اقل من األخٌرة على الرتب األكادٌمٌةوحصول الخصائص 
 (.150-112 : 2003 ،معمرٌة

التعرؾ على اتجاهات الطلبة نحو الكفاٌات التدرٌسٌة لألستاذ ( 2005 )دراسة إبراهٌم الؽزٌرات-
وطبقت االستبانة . طالبا وطالبة 216وتكونت العٌنة من .الجامعً بجامعة اإلمارات العربٌة المتحدة

 عدم رضً الطلبة على استخدام طرق التقوٌم واستخدامهم إلى بحث وتوصلت الدراسة كؤداةمتكونة 
 (.2005 ، الؽزٌراتإبراهٌم) .الطرق التقلٌدٌة فً التدرٌس والتعامل ؼٌر اإلنسانً والتعصب للرأي

هدفت التعرؾ على مدى ممارسة هٌئة التدرٌس لكفاٌات األداء بجامعة  (2005)دراسة منى حسن األسمر -
 62 طالبا وطالبة من جامعة أم القرى ، طبق علٌهم مقٌاس متدرج متكون من 735أم القرى ،من وجهة نظر 
وتوصلت إلى أن عضوات .الشخصٌة ، التدرٌسٌة ،إدارة الصؾ ،التقوٌم: محاور : فقرة موزعة على أربعة 

هٌئة التدرٌس ٌمارسن كفاٌات األداء بمحاورها األربعة بدرجة متوسطة ،وان هناك اختالؾ بٌن طالب 
 (.131، 2005منى حسن األسمر، ). الكلٌات فً تقدٌراتهم األداء األساتذة

 ألستاذ الطلبة للخصائص المهنٌة آراءهدفت التعرؾ على ( 2006  ) الشتاتإبراهٌمدراسة نهى -
طبق علٌهم استبٌان متكون من . طالبا وطالبة 400وتكونت العٌنة من .الجامعً بمحافظات ؼزة 

 وأسفرت .االجتماعًالتفاعل –الشخصٌة –التدرٌسٌة : سإاال موزع على المقومات المهنٌة التالٌة 40
ٌتسم سلوكه :  الدرجات وهً على التالً أعلىالمقومات التدرٌسٌة حازت على : النتائج علة التالً

 83.00 و ٌمتلك القدرة العلمٌة الكافٌة لتوصٌل المعلومات 87.00 مع الطلبة اإلسالمٌةبالقٌم 
ٌتمتع بظهر الئق ومنسق : المقومات الشخصٌة .تتكامل فٌه المعرفة التخصصٌة بالمعرفة الثقافٌة .

وحصلت صفة ٌمتلك الدافعٌة والحماس .83.00ٌمتلك الشخصٌة الجذابة والفعالة للطلبة .86.00
حصلت فقرات ٌتمسك بالقٌم : المقومات االجتماعٌة .وكذلك صفة التقلٌد والجمود على اقل الدرجات

ٌربط موضوع المحاضرة -ٌراعً ظروؾ الطلبة –اإلنسانٌةٌتصؾ بالعالقات –االجتماعٌة والثقافٌة 
التواضع وعدم التكبر والؽرور على الطلبة –ٌتصؾ بالدٌمقراطٌة فً التعامل –باإلحداث الجارٌة 

(. 92-82: 2005 ، الشتاتإبراهٌمنهى ).  بالمائة85-80 النسب مابٌن أعلىعلى 

وهدفت التعرؾ علة مكانة المدرس الجامعً والعوامل التً قد ( 2006 )دراسة سهٌل رزق ذٌاب-
 متكونة األداةواستخدم . ٌتمتع بها أن وكذلك الخصائص التً ٌنبؽً آو إٌجاباتإثر على مكانته سلبا 

 الخصائص أهم أن : إلىعضو هٌئة التدرٌس وتوصلت الدراسة 100طبق على . عبارة 75من 
العلمٌة المهنٌة التً حظٌت باألولٌة التمكن من المادة العلمٌة والقدرة على توصٌل المادة العلمٌة 

 اتزانه وعدالته وموضوعٌته فً التقوٌم وفً إلى باإلضافة والتزامه وانتمائه لمهنته وإعدادهلطالبه 
وعن العوامل المإثرة على مكانة المدرس . الطٌبة مع زمالئه وطالبه اإلنسانٌةتعامله وعالقاته 

– فً مجال تخصصه وتمكنه منها األكادٌمٌة بالمادة اإللمامعوامل مهنٌة ،: الجامعً كانت النتائج 
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– الجامعً لألستاذالرضا الوظٌفً – وقدرته على توصٌل المادة وأسالٌبه بطرق التدرٌس اإللمام
سالمة :العوامل الشخصٌة . النسب أعلى الجٌد والتخطٌط المسبق لعمله حٌث حصلت على اإلعداد

السلوك الشخصً وتمتعه –ثقة المدرس الجامعً فً نفسه وبقدراته –قوة الشخصٌة –الحواس 
–الراتب الشهري ومدى كفاٌته وتؽطٌته لظروؾ المعٌشة  :أخرىعوامل .بالوازع الدٌنً واالستقامة

 األدواروعن واقع ممارسة . الوظٌفً واالستقرار النفسً اآلمن –أخرىامتهان المدرس لمهنة 
 من خالل أدائها على األستاذ التً ٌحرص األدوار فً مقدمة ٌؤتً الدور التعلٌمً أنالمختلفة فتبٌن 

 مع تقصٌر فً ةالالزم الطالب المعارؾ والمعلومات والمهارات المتعددة وتقدٌم التوجٌهات إكساب
 الدور التربوي فً المرتبة الثانٌة من خالل حرص وٌؤتً. والبحث والتفكٌرالتؤمل ىتشجٌع الطلبة عل

 والسعً لتطوٌر األخالقٌة الضوابط فً تحقٌق واإلسهام لطالبه أعلى ٌكون مثال أن الجامعً األستاذ
 فً المرتبة فٌؤتً الدور االجتماعً آما. الجامعً لألستاذ اإلداري الدور ٌؤتًوفً المرتبة الثالثة .ذاته

 أدواره  المدرس الجامعً ٌإدي أنوخالصة نتائج الدراسة . فً الترتٌب ولكن بنسب مقبولة األخٌرة
: 2006سهٌل رزق ذٌاب ).  من تركٌزه على الدور االجتماعً أكثر واإلدارٌةالتعلٌمٌة والتربوٌة 

14 -24). 
هدفت الدراسة التعرؾ على درجة تقدٌر أداء األساتذة بجامعة  (119: 2006محمد حسن العماٌرة )دراسة 

 59تكونت العٌنة من . المناطة بهم من وجهة نظرهم و من وجهة نظر طالبهم ةاإلسراء التعلٌمٌة التعلٌمً
التخطٌط :  فقرة موزعة على أربعة مجاالت هً 67 طالبا وطالبة  طبقت علٌهم أداة متكونة من 271أستاذا و

 العالقات اإلنسانٌة ، وكانت النتائج أن درجة تقدٌر األساتذة ألدائهم للمهام التعلٌمٌة  المناطة –التقوٌم - التنفٌذ –
وجود فروق لصالح األساتذة فً تقدٌر أداء األساتذة ماعدا فً مجال .بهم كان مرتفعا على جمٌع المجاالت 

وجود قصور فً أداء األساتذة فً مجالً التنفٌذ .التخطٌط الذي تساوى فٌه تقدٌرات األساتذة مع الطلبة 
 (.119: 2006محمد حسن العماٌرة  ).والتقوٌم 

هدفت التعرؾ على واقع الجودة فً كلٌات التربٌة  من وجهة نظر ( 2007 )دراسة اشرؾ السعٌد احمد محمد
طبقت علٌهم استبٌان  . من جامعات مصر 1272وتكونت العٌنة من طلبة البكالورٌوس واللٌسانس .الطلبة
وكانت النتائج وجود مستوى منخفض على األداء التعلٌمً لألساتذة بشكل عام و خاصة فً  أسلوب .فقرة 

مراعاة الفروق الفردٌة ، قدرتهم على –التعامل الطلبة ،وقدرتهم على ربط الجوانب النظرٌة والتطبٌقٌة للمقرر 
 ، تشجٌعهم الطالب على التعلم ، قدرتهم على استخدام الوقت بفعالٌة ، ةتوظٌؾ واستخدام الوسائل التكنولوجً
ببنما حصلت الفقرات االنتظام فً حضور المحاضرات ومستوى .التعاون والتوجٌه الذي ٌقدمونه للطلبة 

والنتٌجة الثانٌة . التمكن من المادة العلمٌة ومستوى اإلعداد والتنظٌم وتقبلهم المناقشة والحوار على نسب مقبولة 
وجود مستوى منخفض من الرضا لدى الطلبة عن نظم االمتحانات وإجراءات التقوٌم خاصة فً مدى كفاءة 

  (.288: 2007اشرؾ السعٌد،  ).أسالٌب ووسائل تقٌٌم الطالب 
 :خالصة الدراسات السابقة 

.أن اؼلب الدراسات أثبتت نقص فً أداء األستاذ الجامعً ألدواره،ونقص فً صفاته-1  
.أن صورة األستاذ الجامعً بعٌدة عن الصورة المرؼوبة من طرؾ الطلبة-2  

 
 :تنمية وتطوير األستاذ لخدمة المجتمع - 

 ال َغزطُغ انزؼهُى انجبيؼٍ أٌ َجبثه انزحذَبد اِرُخ وانًغزقجهُخ إال ثزًُُخ أػعبء هُئخ انزذسَظ ػهً

 : َحى َؼُُهى ػهً االظطالع ثًب َزىقغ يُهى يٍ ادواس ويغئىنُبد وَزى رنك يٍ خالل 

 االهزًبو ثبإلػذاد انزشثىٌ ألػعبء هُئخ انزذسَظ- 1

 االهزًبو ثبنًُى انؼهًٍ وانًهٍُ نهًؼهى انجبيؼٍ- 2

 انجحش ػٍ صُغ نزقىَى األداء انجبيؼٍ نألعزبر انجبيؼٍ ثًب َزُبعت ورُىع جىاَت هزا األداء، - 3

 . خذيخ انًجزًغ–انجحش -انزذسَظ

 انؼًم ػهً رىفُش انجى انًالئى ألداء ػعى هُئخ انزذسَظ ألداء سعبنزه ثصىسح أفعم يٍ خــــــالل - 4

ثذساٌ )رىفُش نه انحُبح انكشًَخ ورىفُش انىقذ نجحش سعبئهه ويزطهجبره وانزخفُف يٍ األػجبء انزذسَغُخ 

 (80-78: 2000و انذهشبٌ ، 
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يجًىػخ يٍ انششوغ انزٍ رًكٍ ورغبهى فٍ رطىَش ورًُُخ األعزبر  (2004) وَقزشح يحًذ يقذاد 

 :انجبيؼٍ وقذ صُفهب فٍ يحىسٍَ َزؼشض نهًب ثبخزصبس 

 :ورزعًٍ أػًبل انىظبئف انشئُغُخ نألعزبر انجبيؼٍ وهٍ: يحىس األػًبل- ا

أٌ َذسط يب نه ػالقخ ثزخصصه واٌ رىفش نه انًشاجغ وجًُغ انًغبػذاد : انزذسَظ - 1     

 وانًؼُُبد ػهً انزذسَظ

 أٌ رىفش نألعزبر اإليكبَُبد انًبدَخ وانؼهًُخ وانجششَخ انعشوسَخ ورزىفش نه : انجحش انؼهًٍ -2     

               يجالد نهُشش أثحبصه

 .أٌ رقذو نألعزبر اإليكبَُبد و انزحفُضاد  و انزشجُؼبد انًُبعجخ : خذيخ انًجزًغ -3     

 :وَزطهت رىفُش انششوغ انزبنُخ :يحىس يحُػ انؼًم - ة

 رىفُش ظشوف ػًم جُذح ويشَحخ وآيُخ: انًحُػ انفُضَقٍ -1     

 َشش انؼالقبد اإلَغبَُخ ثٍُ األعزبر انجبيؼٍ وصيالئه وإداسره وغهجزه: انًحُػ االجزًبػٍ - 2     

 انقعبء ػهً كم أشكبل انجُشوقشاغُخ واٌ رؼًم اإلداسح نخًخ األعبرزح إظبفخ : انًحُػ اإلداسٌ - 3     

 (.16: 2004يقذاد ،).إنً سفغ األجش

ػهً ظشوسح االعزضًبس فٍ أعبرزح انجبيؼبد ثبػزجبسهى  (2009)وَؤكذ صاَذ ثٍ ػجُش انحبسصٍ 

 :يصذس أعبط يٍ يصبدس انضشوح وأقزشح إصالحب ًَش ثضالس خطىاد

أٌ َكىٌ االعزضًبس فٍ انجشش سكُب وثُذا سئُغب وأعبعُب يٍ ثُىد انقىاٍَُ وانخطػ اإلعزشارُجُخ - 1- 

ثم وَجت ػهً وجه انخصىص االعزضًبس فٍ ػقىل أعبرزح انجبيؼبد ثبػزجبسهى صفىح يشارت 

 .االعزضًبس

 .اإلػالٌ انًكزىة ػٍ انزًُُخ فٍ ػقىل  أعبرزح انجبيؼبد وإششاكهى فٍ سعى انغُبعبد وانجشايج- 2

ثٍ ػجُش انحبسصٍ ).اإلػالٌ ػٍ رنك كغُبعخ ػبيخ فٍ وعبئم اإلػالو نؼبيخ انُبط فٍ انًجزًغ -3

.2009  :1) 

 

:خالصخ  

    تعتبر الجامعة في العصر الحالي من أىم المؤسسات االجتماعية عمى اإلطالق، كونيا أعمى ىرم 
التعميم وأرقى وأوسع وأدق مراحميا، وبما تتميز بو من وظائف وادوار ال تستطيع أي مؤسسة في 

فبوظائفيا الثالث األساسية ،نشر العمم ،البحث العممي وخدمة المجتمع .المجتمع تقديميا إال الجامعة 
فيي تقدم تكوين عممي ومعرفي نظري وتطبيقي لمناجحين في تعميميم .تتبوأ مكانة عالية في المجتمع 

وتساىم الجامعة في إنتاج .األولي واألساسي والثانوي في المجتمع وتحضرىم وتعدىم لعالم الشغل
يجاد الحمول لكثير من المشكالت عن طريق البحث العممي وتقدم خدمة لممجتمع بكل ما .المعرفة وا 

وبيذه الوظائف تعمل الجامعة لتحقيق العديد .تقوم بو من وظائف ونشاطات داخل الجامعة وخارجيا
ورغم ما قدمتو الجامعة وحققتو من .من األىداف من بينيا أىداف عممية واجتماعية واقتصادية وتقنية

أىداف إلى أنيا تعاني أزمة متعددة المظاىر أصبحت معمومة بعض مظاىرىا عند العام 
مما يتوجب عمى الجامعة اعتماد إستراتيجية الجودة .وأىميا  غياب رؤية واضحة لمجامعة .والخاص

ويقع عبئ خدمة الجامعـــة لممجتمع .  الشاممة كطريقة وفمسفة لتحقيق النيضة والتنمية الشاممة المرغوبة
عمى األستاذ الجامعي فيو الركن والعنصر األساسي في الجامعة مما يتطمب منو االتصاف بمجموعة 

ولو أن الواقع يكشف أن األستاذ .من الصفات التي تؤىمو ألداء وظيفة التكوين الجامعي لمطمبة بنجاح
الجامعي عاجز في كثير من األحيان في اإليفاء بواجباتو ألسباب ذاتية متعمقة باألستاذ أو ألسباب 
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فإذا أردنا أن تحقق الجامعة وظيفتيا في تكوين .اجتماعية أو مادية أو إدارية داخل الجامعة أو خارجيا
الطمبة فعمينا االلتفات إلى القائم األول واألساسي عمى تحقيق ىذا الدور وىو األستاذ الجامعي وعندما 

يقدم المجتمع خدمة لألستاذ الجامعي بإعطائو المكانة الالئقة بو واالىتمام الشامل بوضعو والعمل عمى 
تنميتو وتطويره برفع العراقيل من أمامو أوال ثم فتح األفاق لو ثانيا فبيذا فقط يستطيع األستاذ الجامعي 

 .أن يقوم بأدواره وتحقق بذلك وظائف الجامعة في التكوين الفعال لمطمبة
 

 إجراءات الدراسة المٌدانٌة الثانٌة 
 :الدراسة منهج  -1

     استخدم الباحث منهج وصفً مٌدانً تحلٌلً ٌسعى للكشؾ عن مواصفات أساتذة الجامعة من 
حٌث المواصفات التً ٌتمٌزون بها من مصدر له القدرة على وصؾ هذا الواقع بكل صدق ودقة 

 .وشمولٌة وهم طلبة الجامعة
 : العٌنـــة–2 

 .          كلٌات 4 أقسام ٌمثلون 6اختٌرت العٌنة بطرٌقة عشوائٌة من  من :  اختٌارها –ا
 طالبا وطالبة  من جامعة 97عٌنة الدراسة االستطالعٌة تكونت من : حجمها و مواصفاتها-   ب 

 :مستؽانم موزعٌن حسب المواصفات التالٌة
 مواصفات عٌنة الدراسة (: 1)الجدول رقم 

 المجموع المجموع إناث ذكور المستوى القسم

 34 34 28 06 4السنة  قسم علم النفس

 34 34 20 14 4السنة  قسم المحاسبة

5السنة  قسم علوم فالحٌة  03 03 06 10 

1السنة    00 04 04 

5السنة  قسم البٌولوجٌا  02 02 04 09 

4السنة    01 01 02 

2السنة    00 03 03 

3السنة  قسمً الفرنسٌة واالنجلٌزٌة  02 03 05 10 

2السنة    02 02 04 

1السنة    00 01 01 

 97 97 67 30 / المجموع

 

 
:   القٌاسةأدا- 3

 :مصادر بناء األداة : أوال
اعتمد الباحث على جمٌع المصادر التً تستخدم فً إعداد وانجاز مقاٌٌس التقدٌر واالستمارات     

واستطالعات الرأي ، وكانت المصادر التً اعتمدها النجاز أداة الدراسة المتمثل فً مقٌاس التقدٌر 
 :لمواصفات أساتذة الجامعة كالتالً 

االطالع على خصائص المعلم الناجح والفعال بصفة عامة وبصفة خاصة الصفات النموذجٌة - 1
 . المطلوبة والمرؼوبة فً األستاذ الجامعً

 فً الفلسفات والنظرٌات يتحلٌل مفاهٌم ووظائؾ وادوار ومهام ومسئولٌات األستاذ الجامع- 2
 . والقوانٌن واللوائح العربٌة والؽربٌة ، المحلٌة واألجنبٌة

 .الدراسات السابقة النظرٌة والمٌدانٌة ، المحلٌة و العربٌة والؽربٌة عن األستاذ الجامعً- 3

 .الطلبة الباحث استطالعا للرأي لمعرفة صفات األساتذة من وجهة نظر إجراء- 4

.الطلبةباألساتذة و  الباحث من خبرته المٌدانٌة ومالحظاته الٌومٌة واحتكاكه المتواصلةاستفاد- 5  
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 :وصف أداة البحث- ثانٌا

مرت بمراحل كثٌر واعتمدت فٌها على مصادر متنوعة، : كتابة مفردات مقٌاس التقدٌر-  1
وتعرضت إلعادة النظر والمراجعة والتؽٌٌر والتطوٌر وإعادة بناءها وإعادة صٌاؼتها لمرات عدٌدة 

 فقرة مصاؼة كلها صٌاؼة موجبة موزعة 96: العدد اإلجمالً للفقرات. قبل أن تكون كما هً علٌه
- ( فقرة  18) الخصائص المهنٌة  - ( فقرة  26 )الخصائص المعرفٌة:- يعلى خــمس محاور ه

 10خصائص التقوٌم- ( فقرة  16) الخصائص الجتماعٌة - ( فقرة  26)الخصائــص الشخصٌة
. فقرات  

 
لإلجابة على مفردات االستمارة تم اقتراح سلم رباعً متدرج :   كٌفٌة اإلجابة على االستمارة– 2

أمام فئات اإلجابة  (x)حٌث ٌضع المستجوب عالمة  (قلٌل جدا – البعض – اؼلب –الكل  )الفئات 

 .التً تتوافق مع رأٌه و وجهة نظره
 :  الجواب واتجاه السإال بحٌث (طبٌعة  )تعطى الدرجات حسب نوع : حساب الدرجـــات- 3

 ( .1)نقطة واحدة :  قلٌل جدا–(2)نقطتٌن : البعض- نقاط  (3: )اؼلب - نقاط    (4): الكل  - 
 

 :القٌاس السٌكومتري–ثالثا
 :استخدم عدة أنواع من الصدق :قٌاس الصدق- ا
وهذان النوعان من الصدق ٌتم حسابهما بؤخذ رأي : الصدق الظاهري وصدق المحتوى - 1 

المحكمٌن من األساتذة المتخصصٌن وحساب نسبة االتفاق بٌن المحكمٌن على كل فقرة من فقرات 
المقٌاس بما ٌسمى بصدق المحكمٌن كؤسلوب لقٌاس صدق األداة وذلك الن هذا األسلوب من الصدق 

 أستاذ جامعً 20ولقد تم توزٌع االستمارة على . هو األكثر استعماال فً مثل هذه الدراسات
 أستاذ ٌمثلون قسم علم النفس وعلوم 13استمارة من 13متخصص فً علم النفس،  تم استرجاع 

رتبة  - 2:رتبة أستاذ التعلٌم العالً :التربٌة بجامعة وهران، ٌتوزعون على الرتب والدرجات التالٌة
 .1:رتبة أستاذ مساعد  - 10:أستاذ محاضر 

 .مع وجود مالحظات ( % 85.50)و تحصلت كل الفقرات على نسبة اتفاق بٌن المحكمٌن تفوق 
وهو صدق التكوٌن والبناء لمفردات المقٌاس التً تقٌس السمات المراد :  صدق البناء والمفهوم – 2

 أو السمة وبحساب معامل االتساق الداخلً مقٌاسها والذي ٌتم التعرؾ علٌه بالتحلٌل المنطقً للمفهو
 0.76:  رٌتشاردسون ومعامل الفا كرونباخ –0.99الذي تم حسابه بمعادلة االتساق الداخلً لكٌودر 

        

طرقة التجزئة النصفٌة وطرٌق : تم استخدام طرٌقتٌن لحساب ثبات أداة القٌاس: قٌاس الثبات- ب 
 :تحلٌل التباٌن أو االتساق الداخلً 

الجزء األول ضم العبارات المرقمة : ولقد تم تجزئة االستمارة إلى جزأٌن: طرٌقة التجزئة النصفٌة- 1
 . فقرة48الجزء الثانً ضم العبارات المرقمة زوجٌا وعددها . فقرة48فردٌا وعددها 

معامل ارتباط بٌرسون و :  النصفٌة بتطبٌق واستخدام عدة طرق ةوتم حساب معامل ثبات التجزئ
براون ،و معادلة رولون ، معادلة - معامل ثبات التجزئة النصفٌة  وتصحٌحهما بمعادلة سبٌرمان

ومن هذا فان  .( 0.98)جثمان فالنجان وتحصل بمختلؾ الطرق المستخدمة على معامل ثبات ٌساوي 
معامل الثبات المحصل علٌه بكل الطرق ٌدل على أن أداة القٌاس تتمٌز بقدر عالً جدا من الثبات 

 .واالستقرار فً نتائجها
وهً الطرٌقة الثانً المستخدمة فً حساب معامل ثبات : طرٌق تحلٌل التباٌن أو االتساق الداخلً - 2

أداة القٌاس وطرٌقة تحلٌل التباٌن تكشؾ لنا درجة االتساق بٌن مكونات أداة القٌاس وتم استخدام 
 :معادلتٌن فً حساب معامل االتساق الداخلً 

           0.9: رٌتشاردسون وكانت نتٌجة معامل الثبات –معادلة االتساق الداخلً لكٌودر - 

       0.76:  معادلة االتساق الداخلً لكرونباخ أو معامل الفا وكانت نتٌجة معامل الثبات - 
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ومن هذا فان معامل االتساق الداخلً المحصل علٌه ٌكشؾ على أن أداة القٌاس تتمٌز بقدر عالً 
من االنسجام واالتساق مما ٌثبت أن أداة القٌاس تتمٌز بقدر عالً من الثبات واالستقرار فً 

.نتائجها  

 
:األدوات اإلحصائٌة المستخدمة - 4  

( Spss  اجري التحلٌل اإلحصائً بواسطة الحاسوب ضمن الحزم اإلحصائٌة للعلوم اإلنسانٌة(  

: وذلك للتحقق من الفرضٌات ، وتم استخدام األسالٌب اإلحصائٌة التالٌة . 10.00: النسخة   

:استخدمت األسالٌب اإلحصائٌة التالٌة: فً حساب الصدق والثبات -   

براون - معادلة سبٌرمان-  معامل التجزئة النصفٌة –معامل ارتباط بٌرسون      -    

لحساب الثبات والصدق–معامل ألفا كرونباخ . -    معادلة رولون–معادلة    فالنجان      -   

. لحساب عدد ونسبة استجابات أفراد العٌنة على فقرات المقٌاس: التكرارات والنسبة المئوٌة-   

.لحساب متوسط إجابات أفراد العٌنة على المقٌاس : المتوسط الحسابً -   

 
 نتائج الدراســة

 
:سنعرض الجداول التً توضح لنا بالتفصٌل وتعطٌنا إجابة عن فرضٌة الدراسة  

 المتوسط التجرٌبً والمتوسط النظري وبٌنوالتكرار  مقارنة بٌن التكرار التجرٌبًتحمل   الجداول
 : على مستوى اإلبعاد الخمس التالٌةالنظري

 .( فقرة 18) الخصائص المهنٌـة              - ( فقرة 26 )الخصائص المعرفٌة
 .( فقرة 16) الخصائص الجتماعٌة         - ( فقرة  26)الخصائــص الشخصٌة

 .( فقرات10)خصائص التقوٌم
 

ٌبٌن المقارنة بٌن التكرار التجرٌبً  : (2)الجدول رقم 
 -البعد المعرفً- والتكرار النظري  وبٌن المتوسط التجرٌبً والمتوسط النظري

 العبارة الرقم

التكرار 
 التجرٌبً
 

االنحراؾ 
عن التكرار 

 النظري
242.50 

المتوسط 
 التجرٌبً

االنحراؾ عن 
المتوسط 
 ( 2.5)النظري

      
 -0,51 1,99 - 49,50 193,00متمكنون وملمون بالمقاٌٌس التً ٌدرسونها  1

 -0,47 2,03 - 45,50 197,00 لدٌهم قدرة على شرح وتوضٌح الدروس 2

 +0,03 2,53 +2,50 245,00 ٌقدمون محاضراتهم بنوع من التحضٌر واإلعداد الجٌد 3
ٌقدمون محتوٌات وأهداؾ المقٌاس فً الحصص  4

 -0,02 2,48  -1,50 241,00 األولى

ٌبرزون الجوانب األساسٌة لموادهم العلمٌة أثناء  5
 -0,35 2,15 -33,50 209,00 التدرٌس

 -0,24 2,26 - 23,50 219,00 ٌنظمون الموضوعات والمحتوٌات فً تقدٌمها وتنفٌذها 6
 -0,37 2,13 -35,50 207,00 ٌقدمون القدر الكافً من المعلومات الضرورٌة للطلبة 7

 +0,35 2,85 +33,50 276,00 ادرون على توضٌح األفكار الصعبة وتبسٌطهاق 8

 +0,24 2,74 + 23,50 266,00 مطلعون على مجال التخصص 9
 -0,38 2,12 - 36,50 206,00 ٌظهرون قدرتهم على التعلٌم 10
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 -1,02 1,48 - 98,50 144,00 ٌقدمون دروسهم بطرٌقة علمٌة  محددة 11
 -0,49 2,01 -47,50 195,00 ٌقدمون دروسهم بؤسلوب مشوق 12
 -0,46 2,04 -44,50 198,00 أفكارهم  متسلسلة ومنطقٌة 13
 -0,22 2,28 - 21,50 221,00 لدٌهم قدرة على  إٌصال المعلومات 14

 -0,22 2,28 - 21,50 221,00 ٌربطون  المادة العلمٌة بالواقع وخبرات الحٌاة 15
 -0,39 2,11 -37,50 205,00 ٌربطون  المعلومات الجدٌدة باألفكار السابقة 16

 +0,22 2,72 + 21,50 264,00 ٌستخدمون أسلوب المناقشة فً عرض الدروس 17
 -0,70 1,80 -67,50 175,00 ٌعتمدون أسلوب اإللقاء و اإلمالء فً عرض الدروس 18
ٌراعون الفروق الموجودة بٌن الطالب  19

 177,00 65,50- 1,82 0,68- 
 -0,37 2,13 -35,50 207,00 ٌفسحون المجال لجمٌع الطلبة للكشؾ عن قدراتهم 20
 -0,28 2,22 -27,50 215,00 ٌنوعون فً األمثلة واألسئلة 21
ٌنصتون  وٌستمعون لجمٌع الطلبة  22

 218,00 24,50- 2,25 0,25- 
 -0,48 2,02 -46,50 196,00 ٌشجعون الطلبة على المشاركة والحوار والنقد 23
 -0,68 1,82 -65,50 177,00 ٌراعون مختلؾ المستوٌات أثناء التدرٌس 24
 -0,58 1,92 -56,50 186,00 اتقدرتهم  على التكٌؾ مع مختلؾ العقلٌات والذهنً 25

 -0,13 2,37 -12,50 230,00 قدرتهم على التفكٌر المتعمق و اإلبداعً 26

 

 :التعلٌق
 فقرة تمثل البعد المعرفً حصلت على تكرار 26أن أربع فقرات فقط من  (2)ٌتضح من الجدول رقم

 :وهً الفقرات التالٌة .تجرٌبً ومتوسط حسابً ٌفوق قلٌال التكرار والمتوسط التجرٌبٌٌن والنظرٌٌن
ادرون على توضٌح األفكار الصعبة ق - ٌقدمون محاضراتهم بنوع من التحضٌر واإلعداد الجٌد-

 . ٌستخدمون أسلوب المناقشة فً عرض الدروس- مطلعون على مجال التخصص-وتبسٌطها
 

 
ٌبٌن المقارنة بٌن التكرار التجرٌبً  : (3)الجدول رقم 

-البعد المهنً- والتكرار النظري  وبٌن المتوسط التجرٌبً والمتوسط النظري  
 

 العبارة الرقم

التكرار 
 التجرٌبً
 

االنحراؾ 
عن التكرار 

 النظري
242.50 

المتوسط 
 التجرٌبً

االنحراؾ عن 
المتوسط 
 ( 2.5)النظري

 0,52 3,02 +50,50 293,00 ٌبدون استعدادهم للتدرٌس 27

 0,16 2,66 +15,50 258,00 ٌبدون متحمسٌن لموادهم 28

 0,04 2,54 + 3,50 246,00 ٌفتخرون بمهنتهم ، وٌعتزون بها 29
 -0,07 2,43 -6,50 236,00 ٌعتبرون مهنتهم مهنة إنسانٌة مقدسة 30
لدٌهم معرفة بإؼراض وأهداؾ التعلٌم الجامعً  31

 152,00 90,50- 1,57 0,93- 
 -0,37 2,13 -35,50 207,00 لدٌهم إلمام بالمفاهٌم األساسٌة لتخصصهم 32
 -0,21 2,29 -20,50 222,00 على دراٌة  بالخصائص النفسٌة للطالب 33
 -0,23 2,27 -22,50 220,00 لدٌهم كفاءة وتؤهٌل كافً 34
 -0,13 2,37 -12,50 230,00 ملتزمون بمواعٌد المحاضرات والدروس 35

 0,24 2,74 + 23,50 266,00 مخلصون فً عملهم 36
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 -0,04 2,46 -3,50 239,00 ٌستؽلون وقت التدرٌس 37
 -0,26 2,24 -25,50 217,00 ٌضبطون سلوك الطالب أثناء الدروس 38
 -0,43 2,07 -41,50 201,00 ٌشعرون بالمسإولٌة اتجاه مهنتهم 39
 -0,42 2,08 -40,50 202,00 ٌبذلون جهودا لجعل المادة العلمٌة واضحة 40

 -0,17 2,33 -16,50 226,00 مهتمون باستٌعاب الطلبة للدروس 41

 0,03 2,53 +2,50 245,00 ٌؤدون حصصهم بترتٌب وتخطٌط وتنظٌم 42
 -0,20 2,30 - 19,50 223,00 ٌحرصون على خلق بٌئة سلٌمة للتعلم أثناء الدراسة 43
 -0,19 2,31 -18,50 224,00 ٌتصرفون بحزم اتجاه التصرفات والمواقؾ السلبٌة 44

 

:التعلٌق  
 فقرة تمثل البعد المهنً حصلت على 18أن خمس فقرات فقط من  (3)   ٌتضح من الجدول رقم

 : و الفقرات هً.تكرار تجرٌبً ومتوسط حسابً ٌفوق قلٌال التكرار والمتوسط التجرٌبٌٌن والنظرٌٌن
 

 ٌبدون استعدادهم للتدرٌس- 

 ٌبدون متحمسٌن لموادهم- 

 ٌفتخرون بمهنتهم ، وٌعتزون بها- 

 مخلصون فً عملهم- 

 ٌإدون حصصهم بترتٌب وتخطٌط وتنظٌم- 

 

ٌبٌن المقارنة بٌن التكرار التجرٌبً  : (4)الجدول رقم 
-البعد الشخصً-والتكرار النظري  وبٌن المتوسط التجرٌبً والمتوسط النظري  

 

 العبارة الرقم

التكرار 
 التجرٌبً
 

االنحراؾ 
عن التكرار 

 النظري
242.50 

المتوسط 
 التجرٌبً

االنحراؾ عن 
المتوسط 
 ( 2.5)النظري

 -0,41 2,09 -39,50 203,00 ٌبدون مشاعر صادقة فً التعامل مع الطلبة 45
 -0,58 1,92 -56,50 186,00 ٌحسنون الحدٌث مع الطلبة 46
ٌظهرون بسلوك  معتدل  و متزن فً تعاملهم مع  47

 -0,15 2,35 -14,50 228,00 الطالب

 -0,08 2,42 -7,50 235,00 ٌحسنون  التصرؾ فً مختلؾ المواقؾ 48

 0,41 2,91 +39,50 282,00 ٌتجنبون إحراج أو جرح مشاعر الطالب 49
 -0,12 2,38 -11,50 231,00 ٌعرفون حدود تعاملهم مع الطلبة 50
 قدرتهم على التعبٌر السلٌم 51

241,00 
 

1,50- 2,48 0,02- 
 -0,46 2,04  -44,50 198,00 ٌحرصون على ارتداء الهندام الالئق 52
 -0,54 1,96 -52,50 190,00 ٌتمتعون  بالحٌوٌة والنشاط 53
 -0,64 1,86 -62,50 180,00 ٌظهرون بحركات متزنة وصوت مإدب 54
 -0,27 2,23 -26,50 216,00 أقوالهم توافق أفعالهم 55

 -0,49 2,01 -47,50 195,00 ٌتحلون بالصبر والحلم 56
 -0,22 2,28 -21,50 221,00 ٌتصفون بالعدل 57
 -0,28 2,22 -27,50 215,00 ٌتصفون باألمانة 58
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 -0,29 2,21  -28,50 214,00 ٌكسبون ثقة الطلبة 59

 0,01 2,51 +0,50 243,00 ٌظهرون استقامة 60

 0,44 2,94 + 42,50 285,00 ٌتمٌزون بالتسامح 61
 -0,22 2,28 - 21,50 221,00 ٌمثلون قدوة حسنة داخل وخارج القاعة 62

 -0,30 2,20 - 29,50 213,00 ٌبدون شخصٌات فعالة 63
 -0,40 2,10 -38,50 204,00 ٌبدون ثقتهم  بؤنفسهم 64
 -0,42 2,08 -40,50 202,00 ٌتمٌزون باالتزان االنفعالً 65
 -0,41 2,09 -39,50 203,00 ٌتمٌزون بالمرونة فً التفكٌر 66
 -0,34 2,16 -32,50 210,00 ٌتمٌزون ببشاشة الوجه 67

 -0,46 2,04 - 44,50 198,00 ٌتمٌزون بالذكاء والفطنة 68
 -0,57 1,93  -55,50 187,00 ٌبدون روح التفاإل واألمل 69

 -0,86 1,64 -83,50 159,00 ٌتمٌزون بالصراحة والوضوح 70

 

:التعلٌق  
 حصلت على ي فقرة تمثل البعد الشخص26أن ثالث فقرات فقط من  (4)ٌتضح من الجدول رقم

 : و الفقرات هً.تكرار تجرٌبً ومتوسط حسابً ٌفوق قلٌال التكرار والمتوسط التجرٌبٌٌن والنظرٌٌن
ٌتجنبون إحراج أو جرح مشاعر الطالب - 
 ٌظهرون استقامة -
 ٌتمٌزون بالتسامح   -
 

ٌبٌن المقارنة بٌن التكرار التجرٌبً  : (5)الجدول رقم 
-البعد االجتماعً-والتكرار النظري  وبٌن المتوسط التجرٌبً والمتوسط النظري  

 

 العبارة الرقم

التكرار 
 التجرٌبً
 

االنحراؾ 
عن التكرار 

 النظري
242.50 

المتوسط 
 التجرٌبً

االنحراؾ عن 
المتوسط 
 ( 2.5)النظري

 -0,47 2,03 -45,50 197,00 ٌتمٌزون بعالقات طٌبة مع الطالب 71
 -0,39 2,11 -37,50 205,00 ٌمٌلون إلى التواضع فً معاملة الطالب 72
 -0,62 1,88 -60,50 182,00 ٌعاملون الطالب بالمساواة 73

 -0,61 1,89 -59,50 183,00 مهذبون فً تعاملهم مع الطلبة 74
 -0,43 2,07 -41,50 201,00 ٌرفعون الروح المعنوٌة لدى الطالب 75
 -0,62 1,88 -60,50 182,00 ٌحرصون على تفاعلهم االٌجابً مع الطالب 76
 -0,63 1,87 -61,50 181,00 ٌحرصون على خلق الجو الدٌمقراطً 77

 -0,72 1,78 -69,50 173,00 ٌحترمون الرأي المخالؾ لرأٌهم 78
ٌحرصون على إشاعة جو من األلفة والتعاون  79

 -0,30 2,20 -29,50 213,00 بٌن الطلبة

ٌحترمون شخصٌة الطالب بؽض النظر عن  80
نجاحه أو فشله 

 228,00 14,50- 2,35 0,15- 
ٌتٌحون الفرصة للطلبة للتعبٌر عن مشكالتهم  81

 -0,26 2,24 -25,50 217,00 الدراسٌة
ٌسعون لمساعدة الطالب لتخطً الصعوبات  82

 -0,35 2,15 -33,50 209,00 التً تعترضهم
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 0,05 2,55 +4,50 247,00 ٌساهمون فً إرشاد الطلبة وتوجٌههم 83
 -0,02 2,48 -1,50 241,00 ملتزمون بالقٌم االجتماعٌة 84
 0,15 2,65 +14,50 257,00 ٌمثلون نماذج اجتماعٌة صالحة فً المجتمع 85
ٌحرصون على خدمة ونفع المجتمع  86

 242,00 0,50- 2,49 0,01- 

 
 :التعلٌق

 حصلت على تكرار ي فقرة تمثل البعد االجتماع16أن فقرتٌن فقط من  (5)ٌتضح من الجدول رقم
 : و الفقرات هً.تجرٌبً ومتوسط حسابً ٌفوق قلٌال التكرار والمتوسط التجرٌبٌٌن والنظرٌٌن

ٌساهمون فً إرشاد الطلبة وتوجٌههم -
ٌمثلون نماذج اجتماعٌة صالحة فً المجتمع -
 
 

ٌبٌن المقارنة بٌن التكرار التجرٌبً  : (6)الجدول رقم 
-بعد التقوٌم-والتكرار النظري  وبٌن المتوسط التجرٌبً والمتوسط النظري  

 

 العبارة الرقم

التكرار 
 التجرٌبً
 

االنحراؾ 
عن التكرار 

 النظري
242.50 

المتوسط 
 التجرٌبً

االنحراؾ عن 
المتوسط 
 ( 2.5)النظري

 -0,63 1,87 -61,50 181,00 ٌضعون أسئلة تشمل جمٌع محتوٌات المقٌاس 87
 -0,55 1,95 -53,50 189,00 االمتحانات تقٌس قدرة الطالب على استٌعاب الدروس 88
 -0,56 1,94 -54,50 188,00 (أسئلة الحفظ والفهم والتحلٌل )ٌنوعون فً األسئلة  89

 -0,45 2,05 -43,50 199,00 االمتحانات مالئمة لمستوٌات معظم الطالب 90
أسئلة سهلة وأخرى  )االمتحانات متوسطة الصعوبة 91

 -0,43 2,07 -41,50 201,00 (صعبة
 -0,63 1,87 -61,50 181,00 عادلون فً وضع العالمات 92

 -0,55 1,95 -53,50 189,00 ٌتبعون معاٌٌر واضحة فً تقٌٌم الطالب 93
 -0,56 1,94 -54,50 188,00 ٌتوخون الدقة والموضوعٌة فً تصحٌح االمتحانات 94
 -0,45 2,05 -43,50 199,00 ٌطلعون الطالب على سلم التنقٌط واإلجابة النموذجٌة 95
 -0,43 2,07  -41,50 201,00 ٌقٌمون األعمال التطبٌقٌة بعدالة واستحقاق 96

 
:التعلٌق  

أن جمٌع  فقرات بعد التقوٌم حصلت على تكرار تجرٌبً ومتوسط حسابً  (6)ٌتضح من الجدول رقم
.اقل من التكرار والمتوسط التجرٌبٌٌن والنظرٌٌن   

 

:خالصة  الجداول   
:ما ٌلً  (6-5-4-3-2)ٌظهر من خالل الجداول السابقة -   
 صفة تضمنتها األداة حصلت على نسبة مئوٌة من التكرارات تقل عن 96 صفة من مجموع 82أن - 

وعلى متوسطات حسابٌة اقل من المتوسط .(النظرٌة أو االفتراضٌة )متوسط نسبة التكرارات المتوقعة
.(النظري أو االفتراضً)المتوقع   

 فقرة أو صفة حصلت على تكرار ومتوسط ٌفوق التكرار والمتوسط 96 فقرة أو صفة من 14وان - 
. أو النظرٌٌنناالفتراضًٌ  
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  ٌستخلص بصفة عامة  من النتائج الموضحة فً الجداول السابقة أن عدد الفقرات التً ٌقل تكرارها 
 وان عدد الفقرات 85.42 فقرة بنسبة 82ومتوسطها الحسابً عن التكرار والمتوسط النظرٌٌن هو 

 فقرة بنسبة 14التً تتساوى أو تفوق تكرارها ومتوسطها عن التكرار والمتوسط النظرٌٌن هو 
مما ٌجعلنا نقول انه ٌوجد نقص كبٌر حسب رأي الطلبة لدى أساتذة الجامعة فً مختلؾ  . 14.58

.الخصائص المعرفٌة والمهنٌة واالجتماعٌة والشخصٌة والتقوٌمٌة  
 

ٌوجد نقص عن حد المتوسط فً اغلب الصفات التً ٌتمٌز بها أساتذة الجامعة : النتٌجة النهائٌة 
.مما ٌؤشر لوجود نظرة سلبٌة من طرف طلبـــــة الجامعة اتجــاه أساتذة الجامعة   

 
ٌبٌن العبارات التً : (7)الجدول رقم   

  حصلت على تكرارات ومتوسطات ضعٌفة
العبارة  الرقم

 
 التكرار 
 

 المتوسط
 مالحظة  

   متمكنون وملمون بالمقاٌٌس التً ٌدرسونها 1
193,00    

           
 بعد معرفً    1,99

         لدٌهم قدرة على شرح وتوضٌح الدروس 2
197,00    

           
 بعد معرفً    2,03

         ٌقدمون دروسهم بطرٌقة علمٌة  محددة 3
144,00    

           
 بعد معرفً    1,48

         ٌقدمون دروسهم بؤسلوب مشوق 4
195,00    

           
 بعد معرفً    2,01

          أفكارهم  متسلسلة ومنطقٌة  5
198,00    

           
 بعد معرفً    2,04

         ٌعتمدون أسلوب اإللقاء و اإلمالء فً عرض الدروس 6
175,00    

           
 بعد معرفً    1,80

         ٌراعون الفروق الموجودة بٌن الطالب  7
177,00    

           
 بعد معرفً    1,82

         ٌشجعون الطلبة على المشاركة والحوار والنقد 8
196,00    

           
 بعد معرفً    2,02

         ٌراعون مختلؾ المستوٌات أثناء التدرٌس 9
177,00    

           
 بعد معرفً    1,82

         والذهنٌاتقدرتهم  على التكٌؾ مع مختلؾ العقلٌات  10
186,00    

           
 بعد معرفً    1,92

         لدٌهم معرفة بإؼراض وأهداؾ التعلٌم الجامعً 11
152,00    

           
 بعد مهنً    1,57

         ٌشعرون بالمسإولٌة اتجاه مهنتهم 12
201,00    

           
 بعد مهنً    2,07

          ٌحسنون الحدٌث مع الطلبة  13
186,00    

           
 البعد الشخصً    1,92

         ٌحرصون على ارتداء الهندام الالئق 14
198,00    

           
 البعد الشخصً    2,04

         ٌتمتعون  بالحٌوٌة والنشاط 15
190,00    

           
 البعد الشخصً    1,96

         ٌظهرون بحركات متزنة وصوت مإدب 16
180,00    

           
 البعد الشخصً    1,86

ٌتحلون بالصبر والحلم   17
 

   
 البعد الشخصً 2,01    195,00

 البعد الشخصً                    ٌتمٌزون بالذكاء والفطنة 18
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198,00    2,04    

         ٌبدون روح التفاإل واألمل 19
187,00    

           
 البعد الشخصً    1,93

         ٌتمٌزون بالصراحة والوضوح 20
159,00    

           
 البعد الشخصً    1,64

         ٌتمٌزون بعالقات طٌبة مع الطالب 21
197,00    

           
 البعد الشخصً    2,03

         ٌعاملون الطالب بالمساواة 22
182,00    

           
 البعد الشخصً    1,88

مهذبون فً تعاملهم مع الطلبة  23
 

 
        

183,00    
           

 البعد الشخصً    1,89
         ٌرفعون الروح المعنوٌة لدى الطالب  24

201,00    
           

 بعد اجتماعً    2,07
         ٌحرصون على تفاعلهم االٌجابً مع الطالب 25

182,00    
           

 بعد اجتماعً    1,88
         ٌحرصون على خلق الجو الدٌمقراطً  26

181,00    
           

 بعد اجتماعً    1,87
         ٌحترمون الرأي المخالؾ لرأٌهم 27

173,00    
           

 بعد اجتماعً    1,78

         ٌضعون أسئلة تشمل جمٌع محتوٌات المقٌاس 28
181,00    

           
 بعد التقوٌم    1,87

         االمتحانات تقٌس قدرة الطالب على استٌعاب الدروس 29
189,00    

           
 بعد التقوٌم    1,95

         (أسئلة الحفظ والفهم والتحلٌل )ٌنوعون فً األسئلة  30
188,00    

           
 بعد التقوٌم    1,94

         االمتحانات مالئمة لمستوٌات معظم الطالب 31
199,00    

           
 بعد التقوٌم    2,05

         (أسئلة سهلة وأخرى صعبة )االمتحانات متوسطة الصعوبة 32
201,00    

           
 بعد التقوٌم    2,07

         عادلون فً وضع العالمات 33
181,00    

           
 بعد التقوٌم    1,87

         ٌتبعون معاٌٌر واضحة فً تقٌٌم الطالب 34
189,00    

           
 بعد التقوٌم    1,95

         ٌتوخون الدقة والموضوعٌة فً تصحٌح االمتحانات 35
188,00    

           
 بعد التقوٌم    1,94

         ٌطلعون الطالب على سلم التنقٌط واإلجابة النموذجٌة 36
199,00    

           
 بعد التقوٌم    2,05

         ٌقٌمون األعمال التطبٌقٌة بعدالة واستحقاق 37
201,00    

           
 بعد التقوٌم    2,07

 
:التعلٌق  

  فقرة مكونة لمقٌاس التقدٌر حصلت على تكرارات 96 فقرة من بٌن 37كما ٌتضح من الجدول فان 
- فقرتٌن تنتمً للبعد المهن2ً.- فقرات تنتمً للبعد المعرف10ً:- ومتوسطات ضعٌفة تتوزع كالتالً 

.  فقرات تنتمً لبعد التقوٌم10-  فقرات تنتمً للبعد االجتماع4ً.-  فقرة تنتمً للبعد الشخص11ً  

 

96 من مجموع 85.42 فقرة حصلت على تكرار اقل من التكرار المتوقع بنسبة 82ٌوجد : النتٌجة   
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إال انه ٌوجد تفاوت كبٌر بٌن الفقرات فً درجات تكراراتها وتعتبر الفقرات المسجلة فً .  فقرة 
 فقرة أكثر الفقرات التً حصلت على تكرارات ضعٌفة وهً تنتمً 37وعددها  (7)الجدول رقم 

  من فقرات بعد التقوٌم جاءت تكراراتها كلها 100.00لمختلؾ أبعاد مقٌاس التقدٌر، حٌث بنسبة
 جاءت نتائجها 50.00ثم تلٌه فقرات البعد الشخصً والبعد المعرفً وبنسبة متقاربة حوالً .ضعٌفة

 على التوالً البعد المهنً ثم البعد تضعٌفة ثم ٌلٌهما وبدرجة اقل فً ضعؾ درجات التكرارا
.االجتماعً  

 هناك نقص ن من صفات أساتذة الجامعة، وا85.00انه ٌوجد نقص فً حوالً : والنتٌجة المستخلصة
. من الصفات المختلفة لدى أساتذة الجامعة حسب رأي الطلبة 40.00كبٌر فً حوالً   

 
  مناقشة و خالصة نتائج الدراسة   

    لقد بٌنت نتائج الدراسة وجود نقص جوهري فً المواصفات المعرفٌة والمهنٌة والشخصٌة 
 ألداء وظٌفة ة نقص فً الكفاٌات الالزمي ، مما ٌعنواالجتماعٌة و التقوٌمٌة لدى أساتذة الجامعة

 تإكد ما  كشفت عنه بعض الدراسات المحلٌة ،فقد توصلت دراسة  منصوري ةالتعلٌم ، وهذه النتٌج
إلى النظرة السلبٌة التً ٌحملها التالمٌذ على المعلم فً مختلؾ مراحل التعلٌم بما  (1996)عبد الحق

فٌه أساتذة الجامعة، و بٌنت الهوة الموجودة  بٌن الصورة التً ٌرؼب التالمٌذ والطلبة أن  ٌكون عٌها 
وبٌنت دراسة ماحً إبراهٌم وبشٌر .المعلم واألستاذ، و بٌن الصورة التً هو علٌها فً الواقع

، وجود نقص فً الخصائص الشخصٌة لدى أساتذة الجامعة ،وكشفت دراسة سعٌد (2003)معمرٌة
، انخفاض مستوى تحكم أساتذة الجامعة فً الكفاٌات التدرٌسٌة، وأكدت دراسة (2003)عواشرٌة

، وجود خلل فً عملٌة التقٌٌم وعدم رضً الطلبة وإحساسهم بالظلم فً (2003)قرٌشً وعبد الفتاح
وتوافق نتائج دراسات عربٌة مثل دراسة ؼنٌم والٌحٌوي . عملٌة التقوٌم التً ٌقوم بها األساتذة

ودراسة حمدان . إلى أن أداء أستاذ الجامعة ٌإدي دوره بدرجة متوسطةتالتً توصل (2004)
وتوافق ما . من المستوى المطلوبلالتً توصلت إلى أن أداء عضو هٌئة التدرٌس اق( 1995)الؽامدي

 2006)والخثٌلة والسبٌٌعً     (1995) وزٌتون (هـ1414 )توصلت إلٌه دراسة كل من العرٌض
إلى أن طرٌقة التدرٌس األساسٌة فً الجامعات هً طرٌقة المحاضرة والمناقشة وان الطرائق (

ودراسة ؼسان الحلو  ( 2008)وتقترب من دراسة بن سعود البابطٌن.األخرى اقل استخداما
التً توصلتا إلى  أن درجة ممارسة األستاذ الجامعً للعالقات اإلنسانٌة مع طالبه  (2006)2006

 . متوسطةةوممارساته الدٌمقراطً
وتتعارض نتائج الدراسة مما ٌجب أن ٌكون علٌه األستاذ الجامعً وما ٌنتظر منه حٌث بٌنت نتائج 

إلى أن أكثر العوامل المإدٌة إلى فاعلٌة استخدام األسالٌب التدرٌسٌة فً  (2006 )دراسة السبٌعً
 التدرٌسٌة، تمكن عضو التدرٌس من مادته العلمٌة و إلمامه بالموضوع تالمهارا:الجامعة هً 
 ٌدرسه ،القدرة على التعامل مع الطالب باحترام مع االلتزام بالموضوعٌة والصدق يوالمقرر الذ

وتتعارض مع  الخصائص التً ٌحبذ الطلبة وجودها فً األستاذ إذ توصلت .والعدل مع الطالب
 التمكن من المادة العلمٌة ةأن من أهم الخصائص التً حظٌت باال ولولً( 2006)دراسة رزق ذٌاب

والقدرة على توصٌل المادة لطالبه وإعداده والتزامه وانتماءه لمهنته واتزانه وعدالته وموضوعٌته فً 
 .التعامل وعالقاته اإلنسانٌة الطٌبة مع زمالئه ومع طالبه

وهكذا ٌتضح أن النتائج التً توصلت إلٌها الدراسة تقترب من نتائج دراسات عربٌة ومحلٌة إال أن 
 .نتائج الدراسة كانت نتائجها منخفضة عن باقً النتائج 

وهكذا إذا تؤكد من خالل نتائج البحث وجود نقص لدى أساتذة التعلٌم الجامعً فً مختلؾ المواصفات 
وهذا النقص فً المواصفات . المعرفٌة و المهنٌة والسلوكٌة واالجتماعٌة والتقوٌمٌة عن حد المتوسط

الالزمة ألداء رسالة التربٌة و التعلٌم ٌدل بكل وضوح على أن األساتذة بعٌدون على النموذج 
المطلوب والمرؼوب من طرؾ الطلبة  وأن الهوة تزداد  بٌن النموذج الواقعً لألستاذ والنموذج 

 .المثالً بمرور السنوات 
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وهذا ٌنعكس سلبا على عالقة األستاذ بالطلبة وعلى أدائهم المهنً وعلى فعالٌته التربوٌة والتعلٌمٌة 
 واتجاهاتهم نحو مككل، وٌلحق ضررا وتؤثٌر سلبً على تحصٌل الطلبة وعلى نفسٌتهم وسلوكٌاته

 . أنفسهم، ونحو المادة، ونحو األستاذ، ونحو الجامعة، ونحو المجتمع عامة
وٌقؾ وراء هذه الوضعٌة التً ٌوجد فٌها أساتذة الجامعة عوامل عدة أكادٌمٌة ومهنٌة وذاتٌة 

واجتماعٌة وؼٌرها شكلت هذه الصورة عن األستاذ الجامعً،التً لها أبعاد سلبٌة على أداءه لدوره 
 .التعلٌمً والتكوٌنً للطلبة،وعلى مكانته فً منظومة التعلٌم الجامعً وعلى مكانته فً المجتمع

  وفً األخٌر أن النتائج المتوصل إلٌها، تستدعً أخذها مؤخذ جد وحملها محمل صدق، ألنها تمثل 
 .مإشر على مكانة و فعالٌة األستاذ و فعالٌة العملٌة التعلٌمٌة والتكوٌنٌة فً الجامعة

 
 .توصٌـات البـحث

 .االهتمام باإلعداد المسبق لألساتذة خالل مراحل التعلٌم خاصة مرحلة التعلٌم الثانوي والجامعً- 1
 .تحدٌد المواصفات الالزم توفرها فً  األستاذ الجامعً- 2
 . وضع نظام لتقٌٌم األستاذ فً كافة الجوانب العلمٌة والسلوكٌة والمهنٌة- 3
 فً جمٌع القضاٌا وخاصة ما تعلق بالقضاٌا  تاألخذ برأي األساتذة  وإشراكهم فً اتخاذ القرارا- 4

 .  البٌداؼوجٌة والتعلٌمٌة واالجتماعٌة
تحسٌن ظروؾ العمل وتحسٌن مرتبات األساتذة وحل مشكلة السكن، الن هاتٌن المشكلتٌن - 5

 . األساتذةةتتصدران قائمة مطالب األساتذة، ولها تؤثٌر سلبً على مرد ودي
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 ملخص الدراسة
 

 :مقدمة 
 اجملتمع ــــ التعليم ـــــ املعلم أو األستاذ-
 .األستاذ مازال ىو احملور األساسي يف عملية التعليم-
 .أن للمعلم أو األستاذ ادوار خمتلفة الستطيع التقنيات والوسائل األخرى القيام بو-
 .وان األستاذ اجلامعي ميثل العنصر الفعال يف اجلامعة وعليو تقوم وظائف اجلامعة -
وذماح األستاذ اجلامعي يف وظائفو متوقف على ما يتوفر عليو من خصائص يف خمتلف -

 اخل...اجلوانب املعرفية واملهنية والشخصية واالجتماعية والتقوميية 
 

  :مشكلة الدراسة
 الواقع يكشف وجود انتقادات ألداء األستاذ اجلامعي -
-ما مدى توافر أساتذة اجلامعة على املواصفات : ومنو حددت إشكالية حبثنا -

 .املعرفية واملهنية والشخصية واالجتماعية والتقوميية من وجهة نظر الطلبة 
 

 يوجد نظرة سلبية رمو مواصفات أساتذة اجلامعة من وجهة نظر الطلبة: الفرضية 
 

 الكشف عن واقع مواصفات األستاذ اجلامعي : الهــدف 
 

 :اإلطار النظري 
 

 خدمة اجملتمع–البحث العلمي –التدريس : وظائف األستاذ اجلامعي  -1
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  ويقتصر أستاذ اجلامعة على أداء الوظيفة األوىل أكثر من الوظائف األخرى
 

كل وظيفة من الوظائف السابقة تتفرع عنها جمموعة : مهام األستاذ اجلامعي  -2
–حتضري : مثل وظيفة التدريس تتضمن املهام التالية  : تمن املهام واملسؤوليا

 .تقومي –تنفيذ 
 
 

 :دراسات عن األستاذ الجامعي 
 

الصنف األول من الدراسات حبث يف الصفات املرغوبة يف األستاذ  -1
 .   اجلامعي ووجد يف جممل الدراسات أهنا تتعلق مبختلف اجلوانب

الصنف الثاين من الدراسات حبث عن واقع ادوار وصفات األستاذ  -2
 :اجلامعي وتوصلت معظمها إىل 

 يف صأن اغلب الدراسات أثبتت نقص يف أداء األستاذ اجلامعي ألدواره، ونق- 
 .صفاتو

.أن صورة األستاذ اجلامعي بعيدة عن الصورة املرغوبة من طرف الطلبة-  
 

 :إجراءات الدراسة
 وصفي ميداين حتليلي : المنهج- 
  طالب وطالبة من جمموعة من التخصصات من جامعة مستغاًل97: العينة -

 :أداة الدراسة
 فقرة 96مقياس التقدير من إعداد الباحث اعتمادا على مصادر متنوعة، احتوى على 

.  بعد التقومي–اجتماعي –شخصي –مهين –بعد معريف : تتضمن مخس أبعاد ىي 
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حسب صدق وثبات األداة وحصلنا على درجات عالية ، دما جعلنا نطمأن لصالحية 
 .أداة القياس 

 
 : النتائج 

.على متوسط  يساوي أو يفوق املتوسط (14.58 ) فقرة 14حصلت فقط   
 على متوسط اقل من املتوسط املفرتض (85.42 )فقر 82حصلت 
.(يعين وجود نقص كبري ) فقرة على متوسطات ضعيفة 37حصول   

  
 :خالصة 

 
وىكذا إذا تأكد من خالل نتائج البحث وجود نقص لدى أساتذة التعليم اجلامعي يف 

. خمتلف املواصفات املعرفية و املهنية والسلوكية واالجتماعية والتقوميية عن حد املتوسط
وىذا النقص يف املواصفات الالزمة ألداء رسالة الرتبية و التعليم يدل بكل وضوح على 

أن األساتذة بعيدون على النموذج املطلوب واملرغوب من طرف الطلبة  وأن اهلوة تزداد  
 .بني النموذج الواقعي لألستاذ والنموذج املثايل مبرور السنوات 

وىذا ينعكس سلبا على عالقة األستاذ بالطلبة وعلى أدائهم املهين وعلى فعاليتو الرتبوية 
والتعليمية ككل، ويلحق ضررا وتأثري سليب على حتصيل الطلبة وعلى نفسيتهم 

 واجتاىاهتم رمو أنفسهم، ورمو املادة، ورمو األستاذ، ورمو اجلامعة، ورمو موسلوكياتو
 . اجملتمع عامة

ويقف وراء ىذه الوضعية اليت يوجد فيها أساتذة اجلامعة عوامل عدة أكادميية ومهنية 
وذاتية واجتماعية وغريىا شكلت ىذه الصورة عن األستاذ اجلامعي،اليت هلا أبعاد سلبية 

على أداءه لدوره التعليمي والتكويين للطلبة،وعلى مكانتو يف منظومة التعليم اجلامعي 
 .وعلى مكانتو يف اجملتمع
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  ويف األخري أن النتائج املتوصل إليها، تستدعي أخذىا مأخذ جد ومحلها حممل صدق، 
ألهنا دتثل مؤشر على مكانة و فعالية األستاذ و فعالية العملية التعليمية والتكوينية يف 

 .اجلامعة
 

 .توصيـات البـحث
 

االىتمام باإلعداد املسبق لألساتذة خالل مراحل التعليم خاصة مرحلة التعليم - 1

 .الثانوي واجلامعي

 .حتديد املواصفات الالزم توفرىا يف  األستاذ اجلامعي- 2

 . وضع نظام لتقييم األستاذ يف كافة اجلوانب العلمية والسلوكية واملهنية- 3

 يف مجيع القضايا وخاصة ما تاألخذ برأي األساتذة  وإشراكهم يف اختاذ القرارا- 4

 .  تعلق بالقضايا  البيداغوجية والتعليمية واالجتماعية

حتسني ظروف العمل وحتسني مرتبات األساتذة وحل مشكلة السكن، الن ىاتني - 5

 . األساتذةةاملشكلتني تتصدران قائمة مطالب األساتذة، وهلا تأثري سليب على مرد ودي

 

 

  


