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  يف اجلرمعر  اخلرصة يف إقلئه اتشنرل ورألردٌ مً وجَة ىظرٍه

ضنر ذلنيد روروعة
(1)

 

 ـ01/11/1112تاريخ قبولو لمنشر:  ـ11/6/1112تاريخ تسمـ البحث: 
 

 ملخص

ربوية لدى أعضػا  ىيةػة التػدريس فػي كميػات التربيػة ىدفت ىذه الدراسة لمكشؼ عف الممارسات الت      
. ولتحقيؽ ىدؼ الدراسة  قاـ الباحث بتطوير في الجامعات الخاصة في إقميـ الشماؿ باألردف مف وجية نظرىـ

 )ذكور, إناث(.( مف أعضا  ىيةة التدريس 12( فقرة تـ تطبيقيا عمى عينة قواميا )12استبانة تضمنت )
سة إلى أف مسػتوى الممارسػات التربويػة لػدى أفػراد عينػة الدراسػة جػا ت بدرجػة مرت عػة, وقد توصمت الدرا      

وأظيرت نتاةج الدراسة أيضا عدـ وجود فروؽ ذات داللة  ,(1168( وانحراؼ معياري )8112بمتوسط حسابي )
ة تعػػػزى بػػػيف المتوسػػػطات الحسػػػابية لتقػػػديرات أفػػػراد عينػػػة الدراسػػػ (α  =1.12)إحصػػػاةية عنػػػد مسػػػتوى الداللػػػة 

 لمتغيرات الدراسة.
عقػد مجموعػة مػف المقػا ات واالجتماعػات بػيف أعضػا  ىيةػة التػدريس وقد تضمنت الدراسة توصػيات منيػا,       

أن سػػيـ لتبػػادؿ الخبػػرات وتعزيػػز الممارسػػات اصيجابيػػة الصػػادرة عػػنيـ. وعقػػد دورات تدريبيػػة ألعضػػا  ىيةػػة التػػدريس 
 الممارسات اصيجابية التي يجب التقيد بيا داخؿ الجامعات. لترشدىـ إلى أىـ ,وخصوصا الجدد منيـ
 الممارسات التربوية, أعضا  ىيةة التدريس, الجامعات الخاصة.الكممات المفتاحية: 

 

Abstract 
      This study aimed at identifying the educational practices among faculty members in 

Education Faculty at Private Universities in the North region in Jordan from their perspective. 

To achieve the objective of the study, the two researchers developed a questionnaire that 

included the (29) items have been applied to a sample of (25) male and female faculty members.  

     The study found that the level of educational practices in the sample of the study was 

high, with an average of (4.18) and a standard deviation of (0.64). The results of the study 

also showed no significant differences at the level of (α = 0.05)  among the arithmetical 

averages for the estimates of the individuals of the study sample  attributed to the study 

variables. 

                                                 

 .أكاديمية الكادر العربي لتحديث وتطوير التعميـ (1)
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      The study included recommendations such as; holding meetings between faculty 

members themselves to share experiences and promote their positive practices, and 

conducting training courses for faculty members, especially new members to guide them 

to the most important positive practices that must be adhered inside the university. 

Keywords: Educational practices, faculty members, private universities. 
 

 .خلفئة اتىرااة وعٍنئدَر
 .مكىمة
تعميمػو وبػدأ ىػذا التعمػيـ  وجدت التربية منذ وجود اصنساف عمى ىذه األرض, حيث تػولى ا         

آدـ مسميات األشيا  وعّممو ما لػـ يكػف يعمػـ, قػاؿ  مع اصنساف في الجنة, ف ي عالـ الغيب عّمـ ا  
ممَماُ ك مَّ تعػالى:  ْم ََ َََم ا ممَماُ َ ممت مُ   ن ك يممت مم َوَعمَّمَم د ْم ِ موي َ   َه ََماَل نَي   ِ َكممة  َ  ََ ُ ممَّ َعَضَهممه مم َعَممم المَم َهما 
ي ينَ  تََيمما   يَّممَك نَيممَت المَمم مميم  المَحك مميم   * َصمماَ  ممممَم َلَيمما   مَّ َممما َعمَّمم مم مَحاَيَك َم ع   ْ ِمه م  * َيممال وام  ََم  نَي  مم َيمماَل َيمما د

َمآِ ه مم َ َممَّ  ْم َ    َه َممم  َمما ت  مم ِ  َوَنعم ََضم مَماَوات  َوا َّْ َمم  َغيمَب ال َمآِ ه مم َياَل نََلمم َني ل لَّك مم   يَِّ َنعم ْم وَن ا نَيَ َه  مم   َه
مممونَ  وتعتبػػػر التربيػػػة مػػػف الموضػػػوعات الميمػػػة التػػػي عرفيػػػا اصنسػػػاف  .[00-01البقػػػرة: ]َوَمممما ك يمممت مم َتكمت م 

 يا ا  تبارؾ وتعالى جميع رسمو ومخموقاتو مف إنس وجف.وتعامؿ معيا قديما وقد أمر ب
ال كريػػػػػػة,  ,وتعتبػػػػػػر التربيػػػػػػة الوسػػػػػػيمة ال ّعالػػػػػػة لممجتمعػػػػػػات مػػػػػػف أجػػػػػػؿ تحقيػػػػػػؽ أىػػػػػػدافيا الوجوديػػػػػػة       

واالقتصادية, والسياسية, والثقافية بما يت ؽ مع تصػور أبنػا  المجتمػع لموجػود ومػا ينبثػؽ عػف ىػذا التصػور 
أفكار وذلػؾ عػف طريػؽ اسػتخداـ المعمومػات والمعػارؼ والوسػاةؿ التربويػة التػي توصػؿ مف م اىيـ وعقاةد و 

إلييػػا اصنسػػاف فػػي تفىيػػؿ أفػػراد المجتمػػع كػػؿ حسػػب ميولػػو وقدراتػػو الذاتيػػة مػػف أجػػؿ الوصػػوؿ إلػػى أفضػػؿ 
 المسػػتويات فػػي تقػػديـ الخػػدمات لمجتمعػػاتيـ, والتربيػػة ال يمكػػف أف تنمػػو وتكتمػػؿ وتتطػػور مػػا لػـػ تسػػتند إلػػى

نجازاتػػو,  وتمعػػب التربيػػة دورًا رةيسػػًا فكػػر فمسػػ ي يغػػذييا بالجػػدة واالبتكػػار واصبػػداع فػػي عػػالـ يسػػابؽ العمػـػ وا 
فػػي المجتمعػػات اصنسػػانية التػػي تسػػعى إلػػى زيػػادة قػػدراتيا الذاتيػػة عمػػى مواجيػػة التحػػديات الحضػػارية التػػي 

غـ مػػف أنػػو ال بػػد مػػف وجػػود أىػػداؼ تواجييػػا, والح ػػاظ عمػػى ىويتيػػا ال كريػػة, وتقػػدميا العممػػي, وعمػػى الػػر 
محػػػػددة لمتربيػػػػة فػػػػي المجتمػػػػع, إال أف ىػػػػذه األىػػػػداؼ تختمػػػػؼ بػػػػاخت ؼ المجتمعػػػػات مػػػػف حيػػػػث ثقافتيػػػػا 
والظػػروؼ االجتماعيػػة والسياسػػية التػػػي تمػػر بيػػا. وىػػػذا أدى إلػػى أف يكػػوف لكػػػؿ مجتمػػع مػػف المجتمعػػػات 

لػػى ال كػػر التربػػوي, الػػذي يمثػػؿ اصطػػار النظػػري فمسػػ تو التربويػػة واألخ قيػػة وال كريػػة, لػػذلؾ تبػػرز الحاجػػة إ
لمممارسػػػػات التربويػػػػة. فضػػػػً  عػػػػف أنػػػػو الطريػػػػؽ واألسػػػػاس لوضػػػػع األىػػػػداؼ فػػػػي المؤسسػػػػات التربويػػػػة, 

 (1111وتحقيقيا, وىو النبع الذي تستقي منو األنظمة التربوية فمس تيا وأىدافيا )عبد المقصود, 
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ال كر اصنساني وتعددت المدارس ال كريػة  األمػر الػذي أدى  ونتيجة لتنوع ال مس ات التربوية تنوع       
إلى تعدد المػدارس التربويػة, وبػالرغـ مػف تعػدد المػدارس ال كريػة وال مسػ ية, واخػت ؼ مبادةيػا وأىػدافيا, 
إال أف األصػػوؿ التػػي بنيػػت عمييػػا ىػػذه المػػدارس تكػػوف إمػػا أصػػواًل إلييػػة المنبػػع, أو أصػػواًل ذات منبػػع 

مدرسة اصسػ مية الخالػدة, المصػدر اصليػي لم كػر التربػوي, بينمػا تعػد المػدارس ال كريػة بشري. وتمثؿ ال
واخػػت ؼ أىػػدافيـ وال مسػػ ية األخػػرى مػػدارس ذات أصػػؿ فكػػري بشػػري, حيػػث إف اخػػت ؼ فكػػر البشػػر 

 .(ـ1111, وغاياتيـ سببًا في تعددىا )البزاز والشبمي
تعمػػيـ بحاجػػة إلػػى ممارسػػات تربويػػة نابعػػة مػػف المبػػادئ والتعمػػيـ العػػالي باعتبػػاره أحػػد مراحػػؿ ال       

حيػث يشػكؿ التعمػيـ العػالي قمػة اليػـر فػي النظػػاـ , األساسػية لمتربيػة فػي أي مجتمػع مػف المجتمعػات
مػػف خػ ؿ رفػػده بػالكوادر المؤىمػػة. ويعػػد , ويسػػعى إلػى تحقيػػؽ التنميػة الشػػاممة فػػي المجتمػع, التربػوي

ف  بد مف العناية بالعممية التعميميػة وعناصػرىا , ةز التنمية والتقدـالتعميـ العالي ركيزة ميمة مف ركا
بػػؿ يعتبػػر , بحيػػث تنتيػػي إلػػى سػػد حاجػػات المجتمػػع, ومنػػاىج, وأسػػاتذة, وت ميػػذ, مػػف إدارة ومبػػاف  

تطػػوير التعمػػيـ العػػالي مقياسػػًا لتقػػدـ المجتمعػػات وتبصػػيرىا بكي يػػة إعػػداد القػػوى البشػػرية كّمػػًا ونوعػػًا 
 .(ـ1111, )النظامي
والتربية عممية ضرورية لكؿ مف ال رد والمجتمع معًا. فضػرورتيا لننسػاف ال ػرد تكػوف لممحافظػة        

عمى جنسو وتوجيػو غراةػزه وتنظػيـ عواط ػو وتنميػة ميولػو بمػا يتناسػب وثقافػة المجتمػع الػذي يعػيش فيػو 
فػػي المجتمػػع مػػف أجػػؿ العػػيش  والتربيػػة ضػػرورية لمواجيػػة الحيػػاة ومتطمباتيػػا وتنظػػيـ السػػموكيات العامػػة

بيف الجماعة عيشة م ةمة. ولكنيا تكتسب تنمية العػيش بػيف الجماعػة. أمػا ضػرورتيا لممجتمػع فتكػوف 
وذلػؾ مػف خػ ؿ في االحت اظ بالتراث الثقافي ونقمو إلػى األجيػاؿ الناشػةة وكػذلؾ تعزيػز التػراث الثقػافي 

 .(ـ1110, تنقيتو مف العيوب التي عمقت بو )العاني
ويمثػػؿ التعمػػيـ العػػالي فػػي المممكػػة األردنيػػة الياشػػمية مرحمػػة التخصػػص الػػدقيؽ فػػي كافػػة أنواعػػو        

ومستوياتو, رعاية لذوي الك اية والنبػوغ, وتنميػة لمػواىبيـ وسػدًا لحاجػات المجتمػع المختم ػة فػي حاضػره 
والشػػػؾ أف التعمػػػيـ  ,مػػػةومسػػػتقبمو, بمػػػا يسػػػاير التطػػػور الم يػػػد الػػػذي يحقػػػؽ أىػػػداؼ األمػػػة, وغاياتيػػػا النبي

العػػالي بحاجػػة ماسػػة إلػػى ممارسػػات تربويػػة نابعػػة مػػف المبػػادئ األساسػػية لمتربيػػة فػػي أي مجتمػػع مػػف 
المجتمعات, حيث يشكؿ التعميـ العػالي قمػة اليػـر فػي النظػاـ التربػوي. ومػف أىػداؼ التعمػيـ العػالي فػي 

  .(ـ1112المممكة األردنية الياشمية )وزارة التعميـ العالي, 
  إعداد كوادر بشرية مؤىمة ومتخصصة في حقوؿ المعرفة المختم ة التي تمبي حاجات المجتمع 
 .تعميؽ العقيدة اصس مية وقيميا الروحية واألخ قية وتعزيز االنتما  الوطني 
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 .رعاية العمؿ األكاديمي وحريتو, وضماف حرية التعبير واحتراـ الرأي األخر 
  ولية واستخداـ الت كير العممي الناقد.العمؿ بروح ال ريؽ وتحمؿ المسؤ 
 .توفير البيةة األكاديمية والن سية واالجتماعية الداعمة لنبداع والتميز واالبتكار وصقؿ المواىب 
  .تنمية االىتماـ بالتراث الوطني والثقافة واالعتنا  بالثقافة العامة لمدارسيف 
  العممػي التطبيقػي الموجػو لخدمػة المجتمػع تشجيع البحث العممي ودعمو ورفع مستواه وبخاصػة البحػث

 وتنميتو.
  توثيؽ الع قة بيف القطاعيف العاـ والخاص مف جية ومؤسسة التعمػيـ العػالي مػف جيػة أخػرى

 ل ست ادة مف الطاقات المؤىمة في تطوير ىذيف القطاعيف.
نظػػاـ التربػػوي, لػػذلؾ البػػد مػػف وجػػود أصػػوؿ فكريػػة واضػػحة المعػػالـ وفمسػػ ة واضػػحة يبنػػى عمييػػا ال       

تسػػػيـ فػػػي تمكػػػيف عضػػػو ىيةػػػة التػػػدريس مػػػف صػػػيانة مبادةػػػو وأىدافػػػو, وتتشػػػكؿ عمػػػى أساسػػػيا ممارسػػػاتو 
وسػموكياتو التربويػػة, مػػف حيػػث ع قتػػو مػع أقرانػػو وع قتػػو مػػع طمبتػػو. ولػذلؾ ومػػف خػػ ؿ مػػا سػػبؽ جػػا ت 

التربيػػػػة فػػػػي ت ىػػػػذه الدراسػػػػة لتكشػػػػؼ عػػػػف الممارسػػػػات التربويػػػػة لػػػػدى أعضػػػػا  ىيةػػػػة التػػػػدريس فػػػػي كميػػػػا
 .الجامعات الخاصة في إقميـ الشماؿ مف وجية نظرىـ

 

 .مشكلة اتىرااة وعاةلدَر

عػػف الممارسػػات التربويػػة لػػدى أعضػػا  ىيةػػة  فػػي ضػػو  مػػا تػـػ تتحػػدد مشػػكمة الدراسػػة فػػي الكشػػؼ       
ع ورا  . وكػاف الػدافالتدريس في كميات التربيػة فػي الجامعػات الخاصػة فػي إقمػيـ الشػماؿ مػف وجيػة نظػرىـ

أثنػػػا  دراسػػػتو فػػػي الجامعػػػة فػػػي مراحػػػؿ البكػػػالوريوس الحظػػػو الباحػػػث إجػػػرا  ىػػػذه الدراسػػػة مػػػف خػػػ ؿ مػػػا 
الممارسات التربوية لػدى بعػض أعضػا  ىيةػة التػدريس التػي ال والماجستير والدكتوراه أف ىناؾ الكثير مف 

وبعػد الرجػػوع إلػػى األدب   ,تت ػؽ مػػع مبػادئ وقػػيـ المجتمػع األردنػػي المسػػتمدة مػف الػػديف اصسػ مي الحنيػػؼ
 ( ودراسػػػة1116) مثػػػؿ دراسػػػة العيسػػػىالنظػػػري والدراسػػػات السػػػابقة ذات الصػػػمة بمشػػػكمة الدراسػػػة البحثيػػػة 

وبسػبب ىػذا  باصضافة إلى أنيا قد تكوف ممارسات ليست ضػمف المسػتوى المطمػوب. (. 1111الغافري )
البػػد مػػف التعػػرؼ عمػػى الممارسػػات  الضػػعؼ والقصػػور, وسػػموؾ الطمبػػة وتحصػػيميـ داخػػؿ الجامعػػة لػػذلؾ 

التربوية لدى أعضػا  ىيةػة التػدريس التػي تسػيـ فػي بنػا  الشخصػية المتزنػة وال اعمػة بشػكؿ إيجػابي داخػؿ 
لمواكبة المستجدات التي أفرزتيا التحديات المختم ة فػي ىػذه القػرف ومنيػا األسػس الحـر الجامعي وخارجو 

مارسػػػػات أعضػػػػا  ىيةػػػػة التػػػػدريس فػػػػي الجامعػػػػات ومنيػػػػا واألىػػػػداؼ التػػػػي تقػػػػـو عمييػػػػا ىػػػػذه األنظمػػػػة وم
الجامعػػػات الخاصػػػة. وقػػػد الحػػػظ الباحػػػث مجموعػػػة مػػػف الممارسػػػات التربويػػػة لػػػدى بعػػػض أعضػػػا  ىيةػػػة 
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التػدريس ال تت ػؽ مػع مبػادئ وقػيـ المجتمػع األردنػػي المسػتمدة مػف الػديف االسػ مي الحنيػؼ. لػذلؾ جػػا ت 
لدى أعضا  ىيةة التدريس فػي كميػات التربيػة فػي الجامعػات ىذه الدراسة لمكشؼ عف الممارسات التربوية 

 الخاصة في إقميـ الشماؿ مف وجية نظرىـ وذلؾ مف خ ؿ اصجابة عمى األسةمة اآلتية: 
 مػػا الممارسػػات التربويػػة لػػدى أعضػػا  ىيةػػة التػػدريس فػػي كميػػات التربيػػة فػػي الجامعػػات الخاصػػة فػػي -

  ؟إقميـ الشماؿ باألردف مف وجية نظرىـ
( لتقػديرات أفػراد عينػة α  =1.12وجد فػروؽ ذات داللػة إحصػاةية عنػد مسػتوى الداللػة )ىؿ ت -

 .(الخبرة ,الرتبة األكاديمية ,الجنس) الدراسة عمى الممارسات التربوية تعزى لممتغيرات
 

 .عٍىاف اتىرااة

 : ىدفت ىذه الدراسة إلى       
يسػػية فػػي كميػػات التربيػػة فػػي الجامعػػات التعػػرؼ عمػػى الممارسػػات التربويػػة لػػدى أعضػػا  الييةػػة التدر  -

  ؟الخاصة في اقميـ الشماؿ باألردف مف وجية نظرىـ
التعػػرؼ عمػػى مػػدى التبػػايف فػػي اسػػتجابات أفػػراد عينػػة الدراسػػة )أعضػػا  ىيةػػة التػػدريس( حػػوؿ  -

 الممارسات التربوية لدييـ.
 

 .عٍنئة اتىرااة

أىميػة موضػوعيا المتعمػؽ بالكشػؼ عػف  مػفتستمد األىمية النظريػة ليػذه الدارسػة  اَ مية اليظضية:
الممارسػات التربويػػة لػػدى أعضػا  ىيةػػة التػػدريس فػي كميػػات التربيػػة فػي الجامعػػات الخاصػػة فػي إقمػػيـ الشػػماؿ 

 مف وجية نظرىـ باعتبار أف ىذه الممارسات التربوية رةيسية وضرورية لمسموؾ اصنساني.
المسػؤولوف فػػي الجامعػػات وفػػي المؤسسػػات  دراسػػة,يمكػػف أف يسػػت يد مػف نتػػاةج ىػػذه ال اَ ميممة التي يَيممة:

. ويمكػػف أف يسػػت يد التعميميػػة بوضػػع تشػػريعات, وكي يػػة ممارسػػتيا مػػف قبػػؿ الطمبػػة وأعضػػا  ىيةػػة التػػدريس
األمػػػور والمؤسسػػػات البػػػاحثوف والميتمػػػوف فػػػي مجػػػاؿ التربيػػػة والتعمػػػيـ, كمػػػا يمكػػػف ألوليػػػا   منيػػػا أيًضػػػا

 . اةج ىذه الدراسةالتربوية المتنوعة االست ادة مف نت
 

 .اتدعرةفر  االصطالحئة و اإلجرائئة

ات التض وية:  مػف  العامة أو األفكار الرةيسة التي يمكػف اسػتخداميا وتطبيقيػا وتختمػؼ ىي القواعدالمماْض
 فرد أو أكثر.

 فيالتربية  في كمياتس ػالتي يقـو بيا أعضا  ىيةة التدري السموكيات ال عمية والقولبة جضاِيًا: وتمضف 
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 .. ويتضح ذلؾ مػف خػ ؿ اصجابة عف فقرات استبانة الدراسةالجامعات الخاصة في إقميـ الشماؿ
 ,جػرش ,األىميػة إربػد)مدرسي كميات التربية فػي الجامعػات الخاصػة  جميع: نعهاُ  يِة التَضيس

 في إقميـ الشماؿ في األردف باخت ؼ تخصصاتيـ.  (جدارا
 

 .حىود اتىرااة و ذلىداتَر

التػدريس  درجة الممارسات التربوية لدى أعضا  ىيةػة اقتصرت ىذه الدراسة عمى موهوعية: حََو
 . في كميات التربية في الجامعات الخاصة في إقميـ الشماؿ باألردف مف وجية نظرىـ

َو  رممضية: األىميػػة, جػػرش,  إربػد) اقتصػػرت الدراسػػة عمػى أعضػػا  ىيةػة الػػدريس فػػي الجامعػات الخاصػػة حَم
 .جدارا(
 .إربدالجامعات الخاصة في مدينة  مكايية: حََو

 ـ.1112/1112 العاـ الدراسي حََو زمايية:
فػػي اقتصػػرت ىػػذه الدراسػػة عمػػى أعضػػا  ىيةػػة التػػدريس فػػي كميػػات التربيػػة فػػي الجامعػػات الخاصػػة        

 1112|1112إقميـ الشماؿ لمعاـ الدراسي 
 

 .اتىراار  اتسروكة

 سات السابقة المتعمقة بموضوع الدراسة, وقد تـػ عػرض ىػذه الدراسػاتقاـ الباحث بالبحث عف الدرا       
 : مرتبة حسب التسمسؿ الزمني مف األقدـ إلى األحدث عمى النحو اآلتي

"الطمبػة واألسػاتذة وجيػات نظػر حػوؿ السػموكيات : بعنػواف ( بدراسػةMorgan,1996قاـ مورغػاف )       
( طالبػػًا جامعيػػًا, لمكشػػؼ 02را  مقػػاب ت شخصػػية مػػع )األخ قيػػة  ألعضػػا  ىيةػػة التػػدريس", فقػػد تػـػ إجػػ

عػػػف السػػػموكيات األخ قيػػػة لػػػدى أعضػػػا  ىيةػػػة التػػػدريس. وكشػػػ ت النتػػػاةج أف السػػػموكيات األقػػػؿ أخ قيػػػة 
معاممػػة الطمبػػة أو لعضػػو ىيةػػة التػػدريس, ىػػي: ت ضػػيؿ المػػدرس لػػبعض الطمبػػة أو المجموعػػات, وسػػو  

 ة أو شخصػية, والحكـػ المسػبؽ عمػى الطمبػة أو الحكـػ عمػييـنقص احترامو ليـ, وفرض اعتقػادات سياسػي
 عمى أسس عرقية.

"تصػػورات بعػض طمبػػة الدراسػات العميػػا األجانػػب  :( دراسػػة بعنػوافLiu, 1997وأجػرى ليػػو )       
وذلػػؾ بيػدؼ وصػػؼ وت سػػير , حػوؿ المشػػاركة الصػ ية الشػػ وية فػي مسػػاقاتيـ األكاديميػة فػػي أمريكػا"

جانب حوؿ المشاركة الص ية الش وية في مساقاتيـ األكاديمية. إذ أشارت تصورات بعض الطمبة األ
, نتاةج الدراسة إلى وجود تصورات إيجابيػة وسػمبية لػدى المشػاركيف تجػاه مشػاركتيـ الشػ وية الصػ ية
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لكػنيـ أيضػًا أشػاروا إلػى قمقيػـ , وأشار الطمبة إلى االسػت ادة المعرفيػة والعاط يػة والمغويػة واالتصػالية
االت االتصػػاؿ المعرفيػػة واالن عاليػػة. وقػػد أشػػار الطمبػػة إلػػى أف العوامػػؿ المعرفيػػة واالن عاليػػة مػػف مجػػ

 والمغوية والبيةية واالجتماعية والثقافية سيمت االتصاؿ والمشاركة الص ية.
( بدراسػػة بعنػػواف "األصػػوؿ ال كريػػة لمممارسػػات التربويػػة لػػدى أعضػػا  1111)وقػػاـ الظييػػرات        

ريسػػية فػػي كميػػة التربيػػة فػػي جامعػػة اليرمػػوؾ " وأظيػػرت نتػػاةج الدراسػػة أف األصػػوؿ ال كريػػة الييةػػة التد
لمممارسات التربوية جػا  ترتيبيػا عمػى النحػو التػالي: المدرسػة اصسػ مية أوال ثػـ المدرسػة البرجماتيػة ثػـ 

القسػـ, ف الجػنس أو المدرسة الواقعية فالمثالية وأخيرا المدرسة الطبيعيػة, وال يوجػد فػروؽ تعػزى لممتغيػري
   .كما أظيرت النتاةج وجود فروؽ تعزى لمتغير الدرجة العممية

"منظومة القيـ لدى أعضا  ىيةػة التػدريس فػي الجامعػات  :( دراسة بعنواف1111وأجرى عجموني )       
)القػػيـ  األردنيػػة", وأظيػػرت نتػػاةج الدراسػػة أف القػػيـ المعرفيػػة جػػا ت فػػي المرتبػػة األولػػى تمتيػػا عمػػى التػػوالي

الدينيػػة واالجتماعيػػة والسياسػػية والجماليػػة واالقتصػػادية(  وقػػد أظيػػرت النتػػاةج وجػػود اخػػت ؼ فػػي منظومػػة 
 المتغيرات الديموغرافية.القيـ بيف الجامعات األردنية, وكذلؾ اخت ؼ في منظومة القيـ حسب مستوى 

ة اليرموؾ حػوؿ الممارسػات ( دراسة لمتعرؼ عمى تصورات طمبة جامع1111وأجرت السوالمة )       
الديمقراطيػػة ألعضػػا  ىيةػػة التػػدريس فييػػا, وقػػد توصػػمت الدراسػػة إلػػى أف أكثػػر المجػػاالت الديمقراطيػػة 
ممارسة ىي مجػاؿ )العػدؿ, والمسػاواة بػيف الطمبػة(, وأقميػا ممارسػة ىػو مجػاؿ )أسػموب التػدريس(, كمػا 

, تعػزى إلػى متغيػر الجػنس إال فػي مجػاؿ أنو ال توجد فروؽ ذات داللة إحصاةية بيف استجابات الطمبػة
العدؿ والمساواة. كما بينت النتاةج وجود فروؽ ذات داللػة إحصػاةية بػيف اسػتجابات الطمبػة, تعػزى إلػى 

 متغير المستوى الدراسي, لصالح السنة األولى في المجاالت األربعة.
 قػػة بػػػيف التصػػػورات (  بدراسػػػة ىػػػدفت لمكشػػؼ عػػػف طبيعػػػة الع(William, 2002وقػػاـ وليػػػامز        

ال مسػػ ية لممعممػػيف واتجاىػػاتيـ نحػػو مبػػدأ أف المػػتعمـ ىػػو محػػور العمميػػة التعميميػػة. وأظيػػرت نتػػاةج الدراسػػة 
أف ىناؾ ع قة ارتباطيو بدرجة عالية بيف أصحاب ال مس ة التقدميػة واتجاىػاتيـ نحػو مبػدأ أف المػتعمـ ىػو 

يديػػػة. كمػػػا أظيػػػرت نتػػػاةج الدراسػػػة إلػػػى أف ىنػػػاؾ تػػػفثيرات محػػػور العمميػػػة التعميميػػػة مقارنػػػو بال مسػػػ ات التقم
 التعميمية.واضحة لم مس ات التقميدية في االتجاىات ال مس ة لممعمميف في ممارستيـ 

( بدراسػػة لمكشػػؼ عػػف معوقػػات االتصػػاؿ بػػيف أعضػػا  ىيةػػة التػػدريس وطمبػػة 1111وقػػاـ الغػػافري )       
ديرات أفػراد عينػة الدراسػة حػوؿ معوقػات االتصػاؿ بيػنيـ فػي الدراسات العميا. وتوصمت الدراسػة إلػى أف تقػ

المجػػػػاالت األربعػػػػة بدرجػػػػة متوسػػػػطة, إذ جػػػػا ت أع ىػػػػا المعوقػػػػات األكاديميػػػػة, بالمرتبػػػػة ثػػػـػ المعوقػػػػات 
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أيًضػػػا إلػػػى وجػػػود فػػػروؽ دالػػػة  الن سػػػية, فالمعوقػػػات التكنولوجيػػػة, وأخيػػػرًا المعوقػػػات اصداريػػػة. كمػػػا أشػػػارت
أعضػػػا  ىيةػػػة التػػػدريس وطمبػػػة بػػػيف متوسػػػطات اسػػػتجابة  (  =1.12)داللػػػة إحصػػػاةيًا عنػػػد مسػػػتوى ال

 الدراسات العميا عمى مجاالت الدراسة لصالح طمبة الدراسات العميا.
( دراسة ىػدفت إلػى الكشػؼ عػف مػدى ممارسػة أعضػا  ىيةػة التػدريس ـ1110وأجرى اليريمي )       

ة. وكشػػػ ت النتػػػاةج أف الممارسػػػة أخػػػذت الطػػػابع بكميػػػة التربيػػػة بجامعػػػة صػػػنعا  لػػػبعض القػػػيـ الديمقراطيػػػ
اصيجػػػابي فػػػي قيمتػػػي المسػػػاواة والع قػػػات اصنسػػػانية, بينمػػػا أخػػػذت الطػػػابع السػػػمبي فػػػي قيمتػػػي المشػػػاركة 
والحريػػػة وذلػػػؾ مػػػف وجيػػػة نظػػػر الطمبػػػة, أمػػػا مػػػف وجيػػػة نظػػػر أعضػػػا  ىيةػػػة التػػػدريس فقػػػد أكػػػدت النتػػػاةج 

ة القػػيـ وبدرجػػة عاليػػة, كمػػا أظيػػرت النتػػاةج أف ىنػػاؾ فػػروؽ ذات إيجابيػػة الممارسػػة لمقػػيـ الديمقراطيػػة لكافػػ
داللػػػة إحصػػػاةية فػػػي اسػػػتجابات الطمبػػػة فػػػي قيمتػػػي الع قػػػات اصنسػػػانية والمشػػػاركة بػػػيف الػػػذكور واصنػػػاث 
لصالح الذكور, كما أظيرت النتاةج أيضًا أنو ال توجد فروؽ ذات داللػة إحصػاةية فػي اسػتجابات أعضػا  

 لمتغير الجنس, والتخصص, والجنسية.ىيةة التدريس تعزى 
( إلػػػى الكشػػػؼ عػػػف درجػػػة ممارسػػػة أعضػػػا  ىيةػػػة التػػػدريس فػػػي ـ1116وىػػػدفت دراسػػػة العريقػػػي )       

جامعػػة تعػػػز فػػي الػػػيمف لقػػػيـ الديمقراطيػػة ومبادةيػػػا مػػف وجيػػػة نظػػػرىـ ونظػػر طمبػػػتيـ. وقػػد أظيػػػرت نتػػػاةج 
ـ الديمقراطيػػة ومبادةيػػا مػػف وجيػػة نظػػرىـ الدراسػػة أف درجػػة ممارسػػة أعضػػا  التػػدريس فػػي جامعػػة تعػػز لقػػي

ضػػػمف درجػػػة تقػػػدير عاليػػػة. بينمػػػا جػػػا ت بدرجػػػة تقػػػدير متوسػػػطة مػػػف وجيػػػة نظػػػر الطمبػػػة. كمػػػا أظيػػػرت 
( فػػي درجػػة ممارسػػة أعضػػا    =1.12)النتػػاةج وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة إحصػػاةية عنػػد مسػػتوى الداللػػة 

مػف وجيػة نظػرىـ تعػزى لمتغيػر الجنسػية ولصػالح  ىيةة التدريس في جامعة تعز لقيـ الديمقراطية ومبادةيػا
 األكاديمية ولصالح المدرسيف.الجنسيات غير اليمنية, والكمية لصالح الكميات اصنسانية, والرتبة 

"نمػػوذج مقتػػرح لتطػػوير الممارسػػات اصداريػػة اصبداعيػػة  :( دراسػػة بعنػػواف1112وأجػػرى الرمضػػاف )       
العػالي الكويتيػة, ات أعضػا  الييةػة التدريسػية فػي مؤسسػات التعمػيـ لدى القادة اصدارييف في ضػو  تصػور 

وأظيػػػرت نتػػػاةج الدراسػػػة أف تصػػػورات أعضػػػا  الييةػػػة التدريسػػػية لمممارسػػػات اصداريػػػة اصبداعيػػػة الواجػػػب 
توافرىػػػا لػػػدى القػػػادة اصداريػػػيف بدرجػػػة كبيػػػرة, حيػػػث جػػػا  فػػػي المرتبػػػة األولػػػى مجػػػاؿ الممارسػػػات المرتبطػػػة 

لتػػدريس, تػػ ه مجػػاؿ الممارسػػات المرتبطػػة بالقيػػادة بينمػػا جػػا  فػػي المرتبػػة األخيػػرة مجػػاؿ بفعضػػا  ىيةػػة ا
الممارسػػػػات المرتبطػػػػة بالطمبػػػػة, وأظيػػػػرت النتػػػػاةج عػػػػػدـ وجػػػػود فػػػػروؽ تعػػػػزى لمتغيػػػػرات الجػػػػنس والرتبػػػػػة 
األكاديميػػػػة, والخبػػػػرة, والجامعػػػػة بينمػػػػا وجػػػػدت فػػػػروؽ تعػػػػزى لمتغيػػػػر الكميػػػػة ولصػػػػالح الكميػػػػات اصنسػػػػانية, 
 وأظيرت نتاةج الدراسة أف درجة ممارسة القادة اصدارييف في مؤسسػات التعمػيـ العػالي لمممارسػات اصداريػة

 اصبداعية مف وجية نظر أعضا  الييةة التدريسية ىي درجة متوسطة.
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( فػػػي جامعػػػة )سػػػانت ليػػػو( األمريكيػػػة فػػػي فموريػػػدا ,Carter 1112وفػػػي دراسػػػة أجراىػػػا كػػػارتر )       
فكد مما إذا كاف باستطاعة مؤسسات التعمـ العالي أف تغرس القيـ في ط بيػا مػف خػ ؿ ىدفت إلى الت

البػػرامج والخػػدمات والنشػػاطات التػػي تقػػدميا. وكشػػؼ تحميػػؿ البيانػػات إلػػى عػػدـ وجػػود فػػروؽ ذات داللػػة 
انت جامعػة سػإحصاةية بيف الخريجيف التقميدييف وغير التقميدييف في مستوى التقدير الذاتي لتطبيؽ قيـ 

وتبػػيف أيضػػا وجػػود داللػػة فػػي مسػػتوى التقيػػيـ الػػذاتي لتطبيػػؽ قػػيـ , ليػػو الجوىريػػة قبػػؿ دخػػوؿ الجامعػػة
جامعة سانت ليو الجوىرية في الحياة اليومية لدى كؿ مف الخريجيف التقميدييف وغير التقميدييف. أي 

نيػػػا قبػػػؿ التحػػػاقيـ أف الطمبػػػة يقطبقػػػوف القػػػيـ الجوىريػػػة لمجامعػػػة بعػػػد تخػػػرجيـ أكثػػػر ممػػػا كػػػانوا يطبقو 
 بجامعة سانت ليو.

( بدراسػػة بعنػػواف "ممارسػػة القػػيـ الديمقراطيػػة لػػدى طمبػػة وأعضػػا  ىيةػػة 1111وقػػاـ الجػػراح )       
التدريس في الجامعات الحكوميػة وسػبؿ ت عيػؿ ممارسػتيا" وأظيػرت نتػاةج الدراسػة أف درجػة ممارسػة 

ف أعمى المجاالت التسامح اصنساني. وبدرجػة القيـ الديمقراطية لدى الطمبة كاف بدرجة متوسطة وكا
مرت عة وبالمرتبة األخيرة المجاالف حرية التعبير والرأي والش افية والنزاىة بدرجػة متوسػطة, وأظيػرت 
نتاةج الدراسة أف الدرجة الكمية لممارسػة القػيـ الديمقراطيػة لػدى أعضػا  ىيةػة التػدريس كانػت بدرجػة 

 افية والنزاىػػة وبدرجػػة مرت عػػة, وبالمرتبػػة األخيػػرة مجػػاؿ حريػػة متوسػػطة, وكػػاف أعمػػى المجػػاالت الشػػ
التعبير والرأي وبدرجة متوسطة, وأظيػرت نتػاةج عػدـ وجػود اخت فػات فػي درجػة ممارسػة القػيـ لػدى 

 أعضا  الييةة التدريسية عمى األداة ككؿ تبعا لمتغيرات "الرتبة العممية, الكمية, سنوات الخبرة" 
( بدراسػػة بعنػػواف" الممارسػػات التربويػػة لػػدى طمبػػة الدراسػػات العميػػا فػػي 1118س )وقامػػت المحاسػػي       

ىػػدفت الدراسػػة إلػػى التعػػرؼ جامعػػة اليرمػػوؾ مػػف وجيػػة نظػػر أعضػػا  ىيةػػة التػػدريس والطمبػػة أن سػػيـ " و
والوصػػػوؿ إلػػػى أىػػـػ المقترحػػػات عمػػػى الممارسػػػات التربويػػػة لػػػدى طمبػػػة الدراسػػػات فػػػي جامعػػػة اليرمػػػوؾ 

وتوصمت الدراسة إلػى أف المتوسػطات الحسػابية لػدى أفػراد  ,لتصويب الممارسات التربوية السمبية لدييـ
(, 8.12عينػػػػة الدراسػػػػة الطمبػػػػة عمػػػػى فقػػػػرات أداة الدراسػػػػة جػػػػا ت بدرجػػػػة )كبيػػػػره( بمتوسػػػػط حسػػػػابي )

التػػدريس( جػػا ت بدرجػػة )متوسػػطة(. والمتوسػػطات الحسػػابية لػػدى أفػػراد عينػػة الدراسػػة )أعضػػا  ىيةػػة 
(. وتوصػمت الدراسػػة إلػى عػدـ وجػود فػػروؽ ذات داللػة إحصػاةية فػي اسػػتجابات 0.68بمتوسػط حسػابي )

 طمبة الدراسات وأعضا  ىيةة التدريس  عمى أداة الدراسة تعزى إلى متغيرات الدراسة.
أعضػا  ىيةػة التػدريس  ( دراسة ىدفت إلػى التعػرؼ عمػى درجػة ممارسػة1116وأجرى العيسى )       

والطمبة في جامعػة العمػـو والتكنولوجيػا لمقػيـ التربويػة االجتماعيػة اصسػ مية. ولتحقيػؽ أىػداؼ الدراسػة, 
اسػتخدـ الباحػػث المػػنيج الوصػػ ي المسػػحي والمػػنيج التحميمػػي االسػػتنباطي, حيػػث قػػاـ الباحػػث ببنػػا  اسػػتبانتيف 
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ـّ تطبيػؽ أداتػي لغرض ىذه الدراسة: األولى موجية ألعضػا  ىيةػة ا لتػدريس والثانيػة موجيػة لمطمبػة, وتػ
ـّ اختيارىػػػا 211( عضػػػو ىيةػػػة تػػػدريس, و)111الدراسػػػة عمػػػى عينػػػة تكونػػػت مػػػف ) ( طالػػػب وطالبػػػة تػػػ

بالطريقػػػة الطبقيػػػة العشػػػواةية. أظيػػػرت نتػػػاةج الدراسػػػة أف تقػػػديرات أعضػػػا  ىيةػػػة التػػػدريس حػػػوؿ درجػػػة 
ف تقػػديرات ممارسػػة الطمبػػة لمقػػيـ التربويػػة االجتماعيػػة اص سػػ مية قػػد جػػا ت بدرجػػة تقػػدير متوسػػطة. وا 

الطمبة حوؿ درجة ممارسة أعضا  ىيةة التدريس لمقيـ التربوية االجتماعية اصس مية قد جا ت بدرجػة 
تقػػدير متوسػػطة. وأظيػػرت نتػػاةج الدراسػػة أف أبػػرز اسػػتجابات أفػػراد عينػػة الطمبػػة حػػوؿ المعيقػػات التػػي 

لتدريس لمقيـ ىي التقميد األعمى لغير المسػمميف, قمػة االلتػزاـ الػديني تحوؿ دوف ممارسة أعضا  ىيةة ا
واالجتمػػاعي لػػبعض أعضػػا  ىيةػػة التػػدريس. وأف أبػػرز اسػػتجابات أفػػراد عينػػة أعضػػا  ىيةػػة التػػدريس 
حػػػػوؿ المعيقػػػػات التػػػػي تحػػػػوؿ دوف ممارسػػػػة الطمبػػػػة لمقػػػػيـ التربويػػػػة االجتماعيػػػػة عػػػػدـ تطبيػػػػؽ القػػػػوانيف 

 .يف لمقيـ اصس ميةواألنظمة عمى المخال 
 

 .اتدعكئب ضلى اتىراار  اتسروكة

 : يفتييتبيف مف خ ؿ استعراض الدراسات السابقة ما        
 كمػا فػي. لمكشؼ عف السموكيات األخ قيػة لػدى أعضػا  ىيةػة التػدريس عمدت بعض الدراسات -

 (Morgan, 1996)مورغاف دراسة 
عف درجة ممارسػة أعضػا  ىيةػة التػدريس فػي ( أشارت إلى الكشؼ 1116وكذلؾ دراسة العريقي ) -

 جامعة تعز في اليمف لقيـ الديمقراطية ومبادةيا مف وجية نظرىـ ونظر طمبتيـ
حاولػػت بعػػض الدراسػػات السػػابقة التفكػػد ممػػا إذا كػػاف باسػػتطاعة مؤسسػػات الػػتعمـ العػػالي أف تغػػرس  -

مػػػا فػػػي دراسػػػة كػػػارتر القػػػيـ فػػػي ط بيػػػا مػػػف خػػػ ؿ البػػػرامج والخػػػدمات والنشػػػاطات التػػػي تقػػػدميا ك
(Carter, 2009). 
 

 .ميقع اتىرااة احلرتئة

أما الدراسة الحالية فإنيا تت ػؽ مػع معظـػ الدراسػات السػابقة فػي تنػاوؿ موضػوع الممارسػات التربويػة        
لدى أعضا  ىيةة التدريس في الجامعات وأنيػا فػي غايػة األىميػة. لكنيػا تختمػؼ عنيػا فػي اليػدؼ, حيػث 

درجة الممارسػات التربويػة لػدى أعضػا  ىيةػة التػدريس فػي كميػات التربيػة فػي الكشؼ عف  أنيا تيدؼ إلى
, حيػػث اسػػتخدمت ىػػذه الدراسػػة المػػنيج الجامعػػات الخاصػػة فػػي إقمػػيـ الشػػماؿ بػػاألردف مػػف وجيػػة نظػػرىـ

وتػـػ  الكمػػي فػػي تحقيػػؽ أىػػداؼ الدراسػػة, مػػف خػػ ؿ عمػػؿ اسػػتبانة وتوزيعيػػا عمػػى أعضػػا  ىيةػػة التػػدريس
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فػػي الجامعػػات  ( عضػػو ىيةػػة تػػدريس12عينػػة طبقيػػة عشػػواةية مػػف مجتمػػع الدراسػػة وبمػػ  عػػددىا )اختيػػار 
الخاصػة فػي إقمػيـ الشػماؿ بػاألردف مػف وجيػة نظػػرىـ, وقػد اسػت اد الباحػث مػف الدراسػات السػابقة فػي بنػػا  

 أداة الدراسة وت سير نتاةجيا.
 

 .اتطرةكة واإلجرا ا 

 تضػمف الدراسػة, حيػث أىػداؼ لتحقيػؽ الباحػث اتبعيػا را ات التػيواصجػ الطريقػة الجػز  ىذا تضمف       
 والمعالجػةوثباتيػا,  األداة ىػذه صػدؽ مػف التحقػؽ وعينتيػا, وأداتيػا, وطػرؽ الدراسػة وصػ ا لمجتمػع
 .الدراسة أسةمة عف لنجابة استخداميا تـ التي اصحصاةية

 

 .اتىرااة ميَج
الممارسػات التربويػة لػدى أعضػا  ىيةػة التػدريس فػي  درجػة لمكشػؼ عػف المػنيج الكمػي استخداـ تـ       

 أداة االستبانة تعد حيث كميات التربية في الجامعات الخاصة في إقميـ الشماؿ باألردف مف وجية نظرىـ
 وأىدافيا. الدراسة ىذه مناسبة لطبيعة لكونيا نظراً  وتحميميا المطموبة البيانات فيو لجمع أساسية
 

 .دلدنع اتىرااة وضئيدَر

تكوف مجتمع الدراسة مف جميع أعضا  ىيةة التدريس في كميات التربية في الجامعات الخاصػة        
جامعػة جػدارا(  لمعػاـ الدراسػي  ,جامعػة جػرش ,األىميػة إربػدفي إقميـ الشػماؿ فػي األردف وىػي )جامعػة 

و عضػػػ( 12وتػػـ اختيػػػار عينػػػة طبقيػػػة عشػػػواةية مػػػف مجتمػػػع الدراسػػػة وبمػػػ  عػػػددىا ) ,1112 -1112
 ىيةة تدريس. 

  
 المََ الجاممة

 11 االىمية إربدجامعة 
 2 جامعة جرش
 2 جامعة جدارا

 
 

 ( يوضح توزيع أفراد عينة الدراسة تبعا لمتغيرات الدراسة.1والجدوؿ )
 
 



 ضنر روروعة .................................................................................... نررار  اتبرويةة تى  عضار  ٍئةة اتدىرة درجة امل

 

 

                                                                                 (128)                                                           و9152، 4 اتعىد ،52 اجمللىامليررة، 

 (: 1جَول )
 .توزيع ن ضاَ الميية ت مًا لممتغيضات

 اليْ ة المِوية التكضاض المْتوى المتغيض

 الجنس
 88.1 11 ذكر
 26.1 18 أنثى

 111.1 12 المجموع

 الرتبة األكاديمية
 2.1 1 أستاذ مشارؾ
 21.1 10 أستاذ مساعد
 111.1 12 المجموع

 الخبرة

 01.1 2 سنوات 2أقؿ مف 
 18.1 6 سنوات 2-11

 88.1 11 سنوات 11أكثر مف 
 111.1 12 المجموع

 

 .عداة اتىرااة

ف الباحث بعد الرجوع إلى األدب النظػري والدراسػات السػابقة كدراسػة لتحقيؽ أىداؼ الدراسة تمك       
 ( فقرة. 12تكونت بصورتيا النياةية مف ) استبانة)المحاسيس و الجراح والعريقي( مف تطوير 

 

 .صَق اََاة
بعرضػيا عمػى مجموعػة مػف المحّكمػيف مػف ذوي  لمتحقؽ مف صدؽ أداة الدراسة, قػاـ الباحػث       

( خبيػػرًا 12بػػرة مػػف أعضػػا  ىيةػػة التػػدريس فػػي الجامعػػات األردنيػػة, وقػػد بمػػ  عػػددىـ )االختصػػاص والخ
وبعػػد األخػػذ بم حظػػات , لمتعػػرؼ عمػػى آراةيػػـ حػػوؿ مناسػػبة وسػػ مة كػػؿ فقػػرة مػػف فقػػرات االسػػتبانة

 ( فقرة.12( فقرات وأصبحت مكونة في صورتيا النياةية مف )2المحّكميف تـ حذؼ )
 

 .ُ ات اََاة
قؽ مف ثبات أداة الدراسة تـ حساب معامؿ ثبػات أداة الدراسػة بطريقػة االتسػاؽ الػداخمي حسػب لمتح       

 (.1.21)معامؿ )كرونباخ أل ا( لممجاالت واألداة ككؿ. وقد بمغت قيمتو لدرجة ال اعمية ككؿ 
 توزيع( إذ تـ Test- Retestبإعادة االختبار ) –وتـ التفكد مف ثبات األداة بطريقة االختبار         
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( مػف مجتمػػع الدراسػة ومػػف خػػارج عينتيػا, ثػـػ أعيػد تطبيػػؽ االسػػتبانة 12أداة الدراسػة عمػػى عينػة مكونػػة مػػف )
 .(1122مرة ثانية بعد أسبوعيف وتـ حساب معامؿ االرتباط عمى التطبيقيف وقد بمغت قيمتو ككؿ )

 

 .مدغريا  اتىرااة

 :  اآلتيومتغير تابع واحد وذلؾ عمى النحو  اشتممت الدراسة عمى عدد مف المتغيرات المستقمة       
 

 .المتغيضات المْتَمة
 أنثى. ,ذكر: الجنس ولو فةتاف 
 سنوات 11سنوات, أكثر مف  11 -2سنوات, مف  2أقؿ مف : الخبرة وليا ث ث مستويات.  
 أستاذ مساعد ,أستاذ مشارؾ: الرتبة األكاديمية  وليا مستوياف. 

 

 .المتغيض التا ع
 ربوية لدى أعضا  ىيةة التدريس فػي كميػات التربيػة فػي الجامعػات الخاصػة فػي إقمػيـ الممارسات الت

 الشماؿ باألردف.
 

 .املعرجلر  اإلحصرئئة

لنجابة عف أسةمة الدراسة تـ استخراج المتوسطات الحسابية, واالنحرافات المعيارية السػتجابات        
وتػـ اسػتخداـ المعيػار اصحصػاةي  ,لتبػايف الث ثػيعينة الدراسة عمى فقػرات االسػتبانة واسػتخداـ تحميػؿ ا

 اآلتي والمتعمؽ بالمتوسطات الحسابية.
 .بدرجة قميمة: 1.00أقؿ مف  -1.1مف  -
 .بدرجة متوسطة: 0.66أقؿ مف -1.00مف  -
 بدرجة كبيرة.: 2.11-0.66مف  -
 

 .ىدرئج اتىرااة وميرقشدَر

ت اصحصاةية التي تـ إجراؤىا لنجابة عف يتناوؿ ىذا ال صؿ عرضًا لنتاةج الدراسة والتحمي        
 : وتـ عرض النتاةج كاآلتي, أسةمة الدراسة ومناقشتيا

ى نعهماُ  يِمة  :اليتاِج المتممَة  اإلجا ة عن الْمتال اَول والم ي يمي  مات التض ويمة لَم "مما المماْض
ن من وجهة  يظض م؟  التَضيس  َ كميات التض ية  َ الجاممات الخاصة  َ  يميم الرمال  اََض

 أفرادلنجابة عف ىذا السؤاؿ تـ استخراج المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية صجابات        
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 : ( يوضح ذلؾ1عينة الدراسة عف جميع فقرات أداة الدراسة واألداة ككؿ والجدوؿ )
 

 (2جَول )
يات الحْا ية واميحضا ات الممياضية لتََيضات ن ضاَ عيية الَضاْ ة عمم كل  َضة من  َضات اََاة المتْو
 وعمم اََاة ككل مضت ة تضتي ا تيازليا

المتوْي  الفَضة الضيم الضت ة
 الحْا َ

اميحضاف 
 الممياضي

َضجة 
 التَييم

 كبيرة 1.88 8.26 الطمبةيتجنب عضو ىيةة التدريس المشادات الك مية أثنا  النقاش مع  8 1
 كبيرة 1.28 8.21 ة باحتراـيتعامؿ عضو ىيةة التدريس مع الطمب 2 1
 كبيرة 1.28 8.21 يختار عضو ىيةة التدريس األل اظ المناسبة عند مخاطبة الطمبة 11 1
 كبيرة 1.62 8.61 يمتـز عضو ىيةة التدريس بآداب الحديث في جميع الظروؼ والمناسبات 1 8
 كبيرة 1.21 8.61 يحث عضو ىيةة التدريس الطمبة إلى االبتعاد عف الغش في االمتحاف 0 8
خ ص 2 6  كبيرة 1.22 8.21 يؤدي عضو ىيةة التدريس عممو بفمانة وا 

6 11 
 يعػػزز عضػػو ىيةػػة التػػدريس الطمبػػة الػػذيف يحصػػموف عمػػى ع مػػات عاليػػة

 في االمتحاف 
 كبيرة 1.11 8.21

2 11 
يستثمر عضو ىيةة التػدريس وقػت المحاضػرة بمػا يعػود بال اةػدة عمػى 

 الط ب
 رةكبي 1.22 8.82

 كبيرة 1.21 8.06 يطبؽ عضو ىيةة التدريس التعميمات والقوانيف الصادرة عف الجامعة. 10 2

11 1 
يشػػجع عضػػو ىيةػػة التػػدريس الطػػ ب عمػػى االلتػػزاـ بعػػادات المجتمػػع 

 وتقاليده.
 كبيرة 1.60 8.01

 كبيرة 1.60 8.01 يوجو عضو ىيةة التدريس الطمبة إلى االلتزـا بالصدؽ في القوؿ والعمؿ 12 11
 كبيرة 1.21 8.18 يتبع عضو ىيةة التدريس أسموب اصقناع عند تقديـ األفكار الجديدة 6 11
 كبيرة 1.22 8.11 يحاور عضو ىيةة التدريس بشكؿ موضوعي  11 10

18 10 
التحيػػز يوجػو عضػػو ىيةػػة التػػدريس الطمبػػة إلػػى االبتعػػاد عػػف التعصػػب أو 

 ال كري
 كبيرة 1.21 8.12

12 11 
 عضػػو ىيةػػة التػػدريس األسػػاليب التربويػػة التػػي تنمػػي الت كيػػر لػػدى يسػػتخدـ
 الطمبة

 كبيرة 1.22 8.18

 كبيرة 1.21 8.11 يعزز عضو ىيةة التدريس األفكار اصبداعية لدى الطمبة 12 16
 كبيرة 1.21 8.11 يقيـ عضو ىيةة التدريس الطمبة بنا  عمى أسس موضوعية 12 16
 كبيرة 1.26 8.11 الحقاةؽ العممية إلى الطمبة بدقة ينقؿ عضو ىيةة التدريس 12 16
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 الفَضة الضيم الضت ة
المتوْي 
 الحْا َ

اميحضاف 
 الممياضي

َضجة 
 التَييم

 كبيرة 1.26 8.11 يوجو عضو ىيةة التدريس الطمبة إلى البحث واالستدالؿ 16 16

11 2 
يتقبػػػؿ عضػػػػو ىيةػػػػة التػػػػدريس النقػػػد الموضػػػػوعي مػػػػف الطػػػػ ب حػػػػوؿ 

 الموضوعات التي تطرح في المحاضرات
 كبيرة 1.22 0.26

 كبيرة 1.20 0.26 س عمى تنمية الت كير الناقد لدى الطمبةيركز عضو ىيةة التدري 18 11

11 12 
يطمػع عضػػو ىيةػػة التػدريس باسػػتمرار عمػػى كػػؿ مػا يسػػتجد فػػي مجػػاؿ 

 تخصصو
 كبيرة 1.22 0.26

 كبيرة 1.22 0.26 يراعي عضو ىيةة التدريس ظروؼ الطمبة الطارةة باستمرار. 12 11

18 16 
يف الطػػ ب مػػف خػػ ؿ تبػػادؿ ينمػػي عضػػو ىيةػػة التػػدريس روح التعػػاوف بػػ

 الخبرات فيما بينيـ
 كبيرة 1.21 0.21

 كبيرة 1.12 0.22 يراعي عضو ىيةة التدريس ال روؽ ال ردية لدى الطمبة في طريقة التدريس 12 12
 كبيرة 1.22 0.28 .يحاور عضو ىيةة التدريس الطمبة في القضايا التربوية التي تيميـ 18 16
 كبيرة 1.28 0.28 تدريس الطمبة الحرية في التعبير عف آراةيـيمنح عضو ىيةة ال 11 16
 كبيرة 1.26 0.21 يدعو عضو ىيةة التدريس الطمبة عمى تبني االن تاح عمى اآلرا  األخرى 2 12

12 12 
يتبنػػػػى عضػػػػو ىيةػػػػة التػػػػدريس أسػػػػموب المصػػػػارحة مػػػػع الطمبػػػػة أثنػػػػا  

 المناقشات داخؿ الغرفة الص ية
 كبيرة 1.18 0.21

ات ككل  َضات  كبيرة 1.68 8.12 المماْض
 

( أف مستوى الممارسات التربوية لدى أفراد عينة الدراسة جا ت بدرجة 1يتضح مف الجدوؿ )       
وتعػػػزى ىػػػػذه النتيجػػػة إلػػػى أف معظػػػػـ  ,(1.68)( وبػػػػانحراؼ معيػػػاري 8.12بمتوسػػػط حسػػػابي ) ,كبيػػػرة

ىيةػػػػة التػػػػدريس, كمػػػػا أف التربيػػػػة  الممارسػػػػات التربويػػػػة تمثػػػػؿ الجانػػػػب اصيجػػػػابي عنػػػػد معظػػػػـ أعضػػػػا 
اصسػػ مية والمجتمعيػػة بمػػا تحممػػو مػػف عػػادات وتقاليػػد وأعػػراؼ منضػػبطة ومنظومػػات أخ قيػػة تسػػيطر 
عمى المجتمع وتدير محور النظاـ الحياتي أثرت بشػكؿ كبيػر عمػى ضػبط الحالػة اصيجابيػة باعتبػار أف 

مػع ىػذه ال ةػة المميػزة. لػذلؾ جػا  مسػتوى  عضو ىيةة التدريس قدوة لمطمبة واألشخاص الذيف يت اعموف
وتراوحت المتوسطات الحسابية لتقديرات أفراد عينة الدراسة عمى فقػرات األداة  ,الممارسات بدرجة كبيرة

( "يتجنػػب عضػػو 8( بدرجػة تقػػدير كبيػرة لجميػػع ال قػػرات,  وجػا ت ال قػػرة رقػـ )8.26 -0.21مػا بػػيف )
النقػػػاش مػػػع الطمبػػػة "فػػػي المرتبػػػة األولػػػى وبمتوسػػػط حسػػػابي ىيةػػػة التػػػدريس المشػػػادات الك ميػػػة أثنػػػا  

وتعػػػزى ىػػػذه النتيجػػػة إلػػػى أف عضػػػو ىيةػػػة  ,( وبدرجػػػة تقػػػدير كبيػػػرة1.88( وانحػػػراؼ معيػػػاري )8.26)
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أف عضػو ىيةػة التدريس غالبػا مػا يكػوف بمػ  سػف يترفػع فيػو عػف الػدخوؿ فػي مشػادات مػع الطمبػة كمػا 
عامػؿ مػع الطمبػة وفيػـ خصاةصػيـ ومشػك تيـ وبالتػالي ىػذا التدريس غالبا ما يتمتػع بخبػرة كافيػة لمت

يخ ػؼ مػػف وقػع المصػػادمات التػي تقػػع بػيف الطمبػػة وتعػزى ىػػذه النتيجػة أيضػػا إلػى بعػػض القػوانيف الرادعػػة 
المعمػػوؿ بيػػا فػػي كثيػػر مػػف الجامعػػات والتػػي تجعػػؿ الطالػػب ي كػػر مميػػا فػػي طريقػػة حػػواره مػػع أسػػتاذه فػػي 

وط بو ىػذه الع قػة  إلى ع قة االحتراـ المتبادؿ بيف عضو ىيةة التدريسالجامعة وأيضا تعزى النتيجة 
 الساةدة في أغمب الجامعات األردنية الغالب عمييا طابع االحتراـ والتقدير.

( "يتبنػػػى عضػػػو ىيةػػػة التػػػدريس أسػػػموب المصػػػارحة مػػػع الطمبػػػة أثنػػػا  12بينمػػػا جػػػا ت ال قػػػرة رقػػـػ )       
( وانحػػػػراؼ معيػػػػاري 0.21" فػػػػي المرتبػػػػة األخيػػػػرة وبمتوسػػػػط حسػػػػابي )المناقشػػػػات داخػػػػؿ الغرفػػػػة الصػػػػ ية

وتعزى ىذه النتيجة إلى ضيؽ وقت ال ػراغ المتػاح لمكثيػر مػف أعضػا  ىيةػة  ,( وبدرجة تقدير كبيرة1.18)
التػػدريس فػػي الجامعػػات األردنيػػة الخاصػػة  وبالتػػالي ال يكػػوف ىنػػاؾ متسػػع مػػف الوقػػت ليكػػوف ىنػػاؾ نقػػاش 

وتعػزى ىػػذه النتيجػة أيضػػا إلػى األعػػراؼ والعػادات السػػاةدة فػػي  ,لتػدريس والطمبػػةخػاص بػػيف عضػو ىيةػػة ا
المجتمع األردني والتي عززت مف ثقافة العيب لدى أفػراد المجتمػع ومػنيـ أعضػا  ىيةػة التػدريس وبالتػالي 
يكػػوف أسػػموب المصػػارحة بػػيف عضػػو ىيةػػة التػػدريس والطمبػػة قميػػؿ وغيػػر ممػػارس مػػف قبػػؿ أعضػػا  ىيةػػة 

إضافة إلى اليوة الكبيػرة والحػاجز االفتراضػي التػي يصػنعيا بعػض أعضػا  ىيةػة التػدريس كنػوع  التدريس,
 مف الييبة وفرض المكانة العممية, لذلؾ جا ت ىذه ال قرة بالرتبة األخيرة بيف ال قرات. 

 

 مل توجمَ  مضوق  ات َملمة  حصماِية " :اليتاِج المتممَة  اإلجا ة عن الْتال الُايَ وال ي يمي 
مات التض ويمة تممزى ( α  =1.15مْتوى الَملة ) عيَ لتَمَيضات ن مضاَ عييمة الَضاْمة عممم المماْض

 الخ ضة(؟، الضت ة اَكاَيمية، لممتغيضات )الجيس
أفػػراد لنجابػػة عػػف ىػػذا السػػؤاؿ تػـػ اسػػتخراج المتوسػػطات الحسػػابية واالنحرافػػات المعياريػػة صجابػػات        

 ( توضح ذلؾ.8-0لمتغيرات الدراسة جداوؿ )عينة الدراسة عف األداة ككؿ تبعًا 
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 (3جَول )
يات الحْا ية واميحضا ات الممياضية إلجا ات ن ضاَ عيية الَضاْة عن اََاة ككل ت مًا لمتغيضات   المتْو

 (الخ ضة ،الضت ة اَكاَيمية ،الجيس)
ي الحْا َ المْتوى المتغيض  اميحضاف الممياضي المتْو

 الجيس
 1.22 8.10 ذكر
 1.82 8.12 أنثى

 الضت ة اَكاَيمية
 1.21 8.21 أستاذ مشارؾ
 1.62 8.16 أستاذ مساعد

 الخ ضة
 1.20 0.26 سنوات 2أقؿ مف 

 1.68 8.00 سنوات 2-11
 1.82 8.16 سنوات 11أكثر مف 

 
( أف ىنػػاؾ فػػروؽ ظاىريػػة بػػيف المتوسػػطات الحسػػابية صجابػػات أفػػراد عينػػة 0يظيػػر مػػف جػػدوؿ )       

ولمعرفػػػة  ال ػػػروؽ ذات  ,الخبػػػرة ,الرتبػػػة األكاديميػػػة ,الجػػػنس ,راسػػػة عػػػف األداة ككػػػؿ تبعػػػًا لممتغيػػػراتالد
في تقديرات أفراد عينػة الدراسػة حػوؿ الممارسػات ( α  =1.12)الداللة اصحصاةية عند مستوى الداللة 

تعػزى لمتغيػرات التربوية لدى أعضػا  ىيةػة التػدريس فػي الجامعػات الخاصػة فػي إقمػيـ الشػماؿ بػاألردف 
 ذلؾ( يوضح 8(, جدوؿ )way ANOVA 3الدراسة تـ تطبيؽ تحميؿ التبايف الث ثي )

 

 (4جَول )
 ( عمم اََاة ككل ت مًا لممتغيضاتway ANOVA 3يتاِج تي يق تحميل الت اين الََُُ )
 الخ ضة(.، الضت ة اَكاَيمية، )الجيس

ي الم َضجات الحضية مجموع المض مات المتغيض  الَملة اإلحصاِية F ض ماتمتْو
 1.22 1.12 1.10 1 1.10 الجنس

 1.61 1.12 1.11 1 1.11 الرتبة األكاديمية
 1.22 1.22 1.16 1 1.21 الخبرة
   1.86 11 2.11 الخطف
    12 882.81 المجموع
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 (α≤ 1.12( عدـ وجود فروؽ ذات داللة إحصاةية عند مستوى الداللػة )8يظير مف الجدوؿ )       
فػػي تقػػديرات أفػػراد عينػػة الدراسػػة  حػػوؿ الممارسػػات التربويػػة لػػدى أعضػػا  ىيةػػة التػػدريس كميػػات التربيػػة 
في الجامعات الخاصة في إقمػيـ الشػماؿ بػاألردف تعػزى لمتغيػرات )الجػنس, الرتبػة األكاديميػة, الخبػرة(, 

ؼ كبيػػػر بػػػيف ( غيػػػر دالػػػة إحصػػػاةيًا. وتعػػػزى ىػػػذا النتيجػػػة إلػػػى عػػػدـ وجػػػود اخػػػت Fحيػػػث كانػػػت قػػػيـ )
أعضا  ىيةة التدريس سوا  مف الناحية االجتماعيػة أو التربويػة  كمػا أف اغمػب أعضػا  ىيةػة التػدريس 
عمػػػى اخػػػت ؼ تخصصػػػاتيـ وخبػػػراتيـ أو رتػػػبيـ العمميػػػة يمارسػػػوف إلػػػى حػػػد كبيػػػر الممارسػػػات التربويػػػة 

ف الظػروؼ الدراسػية التػي ن سيا في داخؿ الجامعة سوا  مع زم ةيـ أو الطمبة الذيف يدرسونيـ. كمػا أ
يمػػر بيػػا عضػػو ىيةػػة التػػدريس فػػي مراحػػؿ الدراسػػة ذكػػر كػػاف أـ أنثػػى متشػػابية إلػػى حػػد كبيػػر. لػػذلؾ 

 جا ت نتيجة ىذا السؤاؿ بعدـ وجود فروؽ تعزى لمتغيرات الدراسة.
 

 .اتديصئر 
ت عقػد مجموعػػة مػف المقػػا ات واالجتماعػات بػػيف أعضػػا  ىيةػة التػػدريس أن سػيـ لتبػػادؿ الخبػػرا -

 وتعزيز الممارسات اصيجابية الصادرة عنيـ.
والمحافظػػة , تنميػػة وتعزيػػز القػػيـ األقػػؿ ممارسػػة لػػدى كػػً  مػػف أعضػػا  ىيةػػة التػػدريس والطمبػػة -

 عمى منظومة الممارسات اصيجابية وتعميقيا في جميع المستويات الدراسية.
ـ إلػى أىـػ الممارسػات لترشػدى ,عقد دورات تدريبيػة ألعضػا  ىيةػة التػدريس وخصوصػا الجػدد مػنيـ -

 اصيجابية التي يجب التقيد بيا داخؿ الجامعة.
بث روح التعاوف والتكافؿ بيف أعضا  ىيةة التدريس لمػا ليػا مػف دور فػي تعزيػز ونشػر الممارسػات  -

 التربوية اصيجابية.
إجػػرا  دراسػػة ميدانيػػة حػػوؿ الممارسػػات التربويػػة لػػدى فةػػات أخػػرى ممػػف ىػـػ فػػي الجامعػػات األردنيػػة  -

 ألخرى سوا  أعضا  ىيةة التدريس أو الطمبة.ا
 

 .املراجع
 المضاجع  المغة المض ية.

 ( .1111البزاز, حكمو والشبمي, إبراىيـ .)المجمع العممي: . بغدادمَخل  لم التض ية. 
 ( .1111الجػراح, وليػد .)ضيس ى اليم مة ونعهمماُ  يِممة التمَم ممة الَميم الَيمَضاييممة لمَم  َضجممة مماْض

يي تها َ الجاممات اََض  ةػ, رسالة دكتوراه غير منشورة, جامعة الحكومية ْو ل تفميل مماْض
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 , األردف.إربداليرموؾ, 
 ( .1112الرمضػػاف, عػػادؿ .) ممات اإلَاضيمممة اإل َاعيمممة لمممَى يممممو ق مَتمممضي لتيمممويض المماْض

ْمات التممميم الممالَ  الَاَة اإلَاضيين  َ هُو تصوضات نعهماُ الهيِمة التَضيْمية  مَ مْت
 , األردفإربدة دكتوراه غير منشورة. جامعة اليرموؾ, , رسالالكويتية

 ( . 1111السػػوالمة, وفػػا .) ُممات الَيمَضاييممة َعهمما تصمموضات يم ممة اليضممموك يحممو المماْض
 , األردف.إربد. رسالة, ماجستير غير منشورة, جامعة اليرموؾ,  يِة التَضيس  يها

 ( .1111الظييرات, يوسؼ .) مات التض ى نعهماُ الهيِمة التَضيْميةاَصول الفكضية لممماْض  ويمة لَم
 . رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة اليرموؾ, األردف. َ كمية التض ية  َ جاممة اليضموك

 ( . ضيس واليم ممة  مَم جاممممة 1116العيسػػى, عاصػـػ عبػػدا ممة نعهمماُ  يِممة التمَم (. َضجممة مماْض
دكتػوراه غيػر أطروحػة وحممول(.المموم والتكيولوجيا لمَيم التض وية امجتماعية اإلَْمية )مميَمات 

 األردف, إربد, جامعة اليرموؾ, منشورة
 ( .1110العاني, وجيية .)دار عماف لمنشر والتوزيع.: . عمافالفكض التض وي المَاضن 
 ( .1111عبد المقصود, محمػد فػوزي .)يات  اتجا مات الفكمض التض موي المماصمض  َم  ْمضاِيل وتحَم

 والتوزيع. دار الثقافة لمنشر: . القاىرةالمْتَ ل
 ( .1111عجموني, رضواف .) ،ييمة ميظومة الَيم لَى نعهاُ  يِة التَضيس  َم الجامممات اََض

الة ماجْتيض غيض ميروضة جامعػة الػروح , قسـ العمػـو التربويػة, كميػة ال مسػ ة والعمػـو اصنسػانية, ْض
 القدس, لبناف.

 .ة نعهاُ  يِة التَضيس  َم جا(. 1116) العريقي, آمػاؿ ميم َضجة مماْض الَيمَضاييمة مممة تممز َل
, رسػػالة ماجسػػتير غيػر منشػػورة, جامعػػة اليرمػػوؾ, وم اَِهمما مممن وجهممة يظممض م ويظممض يم ممتهم

 , األردف.إربد
 ( .1111الغػػافري, راشػػد .) ممويممات امتصممال  ممين نعهمماُ  يِممة التممَضيس ويم ممة الَضاْممات

منشػورة, جامعػة . رسػالة ماجسػتير غيػر المميا  َ جاممة الْميات يا وس  َ ْميية ع ممان
 , األردف.إربداليرموؾ, 

 ( . 1118المحاسػػػيس, ميسػػػا.)  ى يم مممة الَضاْمممات المميممما  ممَم جامممممة مممات التض ويمممة لممَم المماْض
ضيس منشػػورة, . رسػػالة دكتػوراه غيػػر اليضمموك مممن وجهممة يظممض اليم ممة نيفْممهم ونعهمماُ  يِممة التمَم

 ., األردفإربدجامعة اليرموؾ, 
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 ( .1111النظامي, ناسي .)مَ متصال لَى نعهاُ  يِة التَضيس  َ كميمة التض يمة مهاضات ا 
, إربػد, رسالة ماجستير غير منشورة, جامعة اليرموؾ, جاممة اليضموك من وجهة يظض اليم ة

 األردف.
 ( .1110اليريمػي, يحيػي .) مة نعهمماُ  يِمة التممَضيس  كميمة التض يممة لم مِ الَمميم مممَى مماْض

 امعة صنعا , اليمف.رسالة ماجستير غير منشورة, ج ,الَيمَضايية
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